6 žaros
Telšių Žemaitės gimnazijos laikraštis

2018 m. (47)

Respublikinė konferencija Telšių Žemaitės gimnazijoje
Atidengus Vytautui Mačerniui atminti paminklą, tai
progai skirtas renginys persikėlė į mokyklos aktų salę,
kur vyko pirmoji respublikinės
konferencijos
„Poeto Vytauto Mačernio
likimo žvaigždės“ dalis.
Konferencijoje pranešimus
skaitė VDU Švietimo akademijos profesorė Virginija
Balsevičiūtė–
Šlekienė, VDU Švietimo akademijos Kalbinio ir meninio ugdymo
programų grupės vadovė doc. dr. Žydronė
Koleviskienė, lietuvių
kalbos mokytojai ekspertai Petras Gedvilas
bei Laima Skabickienė, taip pat Telšių Žemaitės gimnazijos lietuvių
kalbos mokytoja metodininkė Dalia Pabrėžienė bei
Vitalija Juškevičiūtė, Tauragės „Versmės“ gimnazijos
lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja metodininkė.
Konferencijos
metu direktoriaus pavaduotoja
ugdymui
Astra Ladukaitė
pristatė gimnazijos 100 – mečiui
išleistą
knygą
„Mokyklos istorija – mūsų istorija”. Knygos
padovanotos
buvusiems ir esamiems mokyklos mokytojams, svečiams, konferencijoje pranešimus skaičiusių mokinių
mokykloms. Renginį vedė mokyklos abiturientė Akvilė
Bagvilaitė ir prieš dešimtmetį gimnaziją baigęs Modes-

tas Stonys. Antroji konferencijos dalis vyko keturiose
sekcijose, kuriose pranešimus apie poetą Vytautą Mačernį skaitė mokiniai iš įvairių Lietuvos miestų ir miestelių: Mažeikių, Jurbarko, Kaltinėnų, Klaipėdos, Telšių,
Sedos, Skuodo, Trakų bei Ylakių. Pranešimuose mokiniai apžvelgė poeto V. Mačernio kūrybinio kelio pradžią, rašytojo portretą laiškuose, gimtinės bei namų
motyvą, moters įvaizdį, meilės, vienišumo temas, poeto
kūrybos daromą įtaką šiandienos jaunajam kūrėjui. Po

darbo sekcijose konferencijos dalyviai grįžo į gimnazijos aktų salę, kur vyko renginio apibendrinimas. Baigiamojoje dalyje buvo dėkojama atvykusiems garbingiems svečiams, mokytojams
ir jų mokiniams, kurie paruošė konferencijai pranešimus, ir įteikiamos padėkos iš
Telšių Žemaitės gimnazijos direktoriaus
Žydrūno Želnio rankų. Džiugu ir miela širdžiai, kad poeto Vytauto Mačernio kūryba
yra vertinama ne tik literatūrologų, rašytojų, kitų jo poeziją gerai žinančių suaugusių žmonių, bet ir mokinių, kad poeto asmenybės pagerbti atvyko svečiai iš įvairių
Lietuvos miestų ir miestelių, kad poetas yra
gyvas kiekvieno iš mūsų širdyse.
Augustė Stupuraitė, III a kl.
Nuotraukų autorė Inesa Servaitė, III a kl.

Istorijos puslapiai
Ruduo. Jau ilgesio gėlė
Auksiniais lapų tonais žydi,
Kaip paskutinis vasaros sudie
Prieš atsisveikinimą didį.
O melsvuma dangaus švelni,
Liūdna kaip Dieviškasis Niekas,
Neradusioj kažko širdy
Kaip atminimas lieka.
Dabar kiekvienas daiktas
Nurodo Begalinį.
Kūrybos metas baigtas.
Lengviau pulsuoja jau visi šaltiniai.
Tik žydi ilgesio gėlė.
Ir vėjas dvelkia kvepiančiu sudie.
Vytautas Mačernis [Šarnelė, 1943.X.2]

Spalio 10 diena. Bobų vasarą saulės nušviestame ir
auksiniais lapais nuklotame gimnazijos sodelyje vyksta
paskutinieji pasiruošimo darbai – čia bus įamžintas poeto
Vytauto Mačernio atminimas.
.......
Prasminga, kad gimnazija svarbiausiais savo gyvavimo metais nepamiršta kūrėjo - iškiliausios asmenybės.
1999 metais, minint poeto žūties 55-ąsias metines, memorialinėje jo klasėje buvo atidengta lenta (medalį sukūrė
menininkas Petras Gintalas), surengta rajoninė konferencija „Tu, žmogau, gyvenimo išsiilgęs amžino neamžinas
esi“. Aplankyta Šarnelė, poeto gimtinė. Renginyje dalyva-

vo ir Vytauto Mačernio bendramoksliai.
Jubiliejinius, gimnazijos 100-mečiui skirtus metus, gimnazija baigia respublikiniu renginiu: iš Kauno liejyklos
atvežta skulptūra (skulptorius Gediminas Karalius), iš įvairių respublikos kampelių į konferenciją „ Poeto Vytauto
Mačernio likimo žvaigždės“ renkasi mokytojai ir mokiniai.
Lietuvių kalbos mokytoja Dalia Pabrėžienė
Spalio 12 d. gimnazijos foje gimnazistai bei
konferencijos "Poeto Vytauto Mačernio likimo
žvaigždės" dalyviai ir svečiai galėjo pamatyti
ekspoziciją, paruoštą muziejaus "Alka" istorijos skyriaus vedėjo Raimondo Petriko ir mūsų
muziejaus eksponatus tvarkančios mokytojos
Loretos Raudytės. Buvo eksponuojami Vytauto
Mačernio rankraščiai ir mašinraščiai, "6 žarų"
originalūs sąsiuviniai (poeto mokymosi metais
šis literatūrinis laikraštukas būdavo sąsiuvinio
formato, perrašinėjamas ranka ir dauginamas
šapirografijos būdu).
„6 žarų“ inf.
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Paminklo poetui Vytautui Mačerniui atidengimas gimnazijos sodelyje
Telšių Žemaitės gimnazijoje, Vytauto Mačernio klasėje,
ju dvidešimt metų turime memorialinę lentą. Tai iki šiol
buvo vienintelis ženklas, kad šis visų mėgstamas poetas
mokėsi Telšiuose. Ir štai šių metų spalio 12 dieną Telšiai
pasipuošė dar vienu kultūros ženklu , meno kūriniu Šviesos gatvėje, Žemaitės gimnazijos sodelyje, atidengtas paminklas Vytautui Mačerniui, jauniausiam literatūros klasikui, naujosios lietuvių poezijos pradininkui, vienam pačių reikšmingiausių savo kartos poetų. Mes, Telšių Žemaitės gimnazijos mokiniai, galime didžiuotis, kad

lį, naują viziją, matyti kitaip tikrovę, kuri mus supa. Ir
tada jis padovanoja per metaforas tai, ką galėtume pavadinti žengimu į kitą tikrovę. Taigi žmogus, apdovanotas
talentu valdyti metaforą, yra mums padrąsinimas kurti
pasaulį, tapti kūrėjais kaip ir jis.“ Paminklo atidengimo
ceremonijoje Vytauto Mačernio eiles ir ištraukas iš laiškų skaitė mūsų gimnazijos mokiniai (rež.L.Pocevičienė),
šventės metu kalbėjo svečiai iš Klaipėdos – poetė Daiva
Molytė – Lukauskienė bei prozininkas Juozas Šikšnelis,
kurie pasveikino telšiškius su įspūdinga švente - unikalaus paminklo atidengimu - bei išreiškė pagarbą žemaičių
po-

jaunasis poetas mokėsi mūsų gimnazijoje 1935-1939 m.,
kad turime jo memorialinę klasę. Paminklo atidengimas
yra ne tik mūsų gimnazijos, bet ir viso Telšių miesto
svarbus istorinis įvykis. Skulptūros autorius menininkas
G.Karalius dalinasi tokiomis mintimis: „Jau tada paju- etui. Džiaugiamės, kad skulptūra stovi šalia Žemaitės
tau, koks jis man artimas ir vėliau sukūriau jam pamink- gimnazijos, ji
mums, gimnazistams, kiekvieną rytą skubantiems gimnazijos alėja,
primins kadaise
čia besimokiusį
poetą Vytautą
Mačernį. Čia
galėsime rengti
poezijos švenlą, kurį pavadinčiau „Išsprogdinimas“ – poetą sprogdi- tes ne tik mes,
nantis kūrybos momentas ir gyvenimo pabaiga – fiziškai bet ir visos Lietuvos poezijos
susprogdintas poetas. Skulptūra kalba per judesį – tai
gerbėjai. Poezijos R.Inčirauskas. "Vytautas Mačerneapibrėžtos įkvėpimo būsenos metafora.“ Paminklą
atidengti ir jį palaiminti atvyko Telšių rajono meras Pet- pavasarių paukštė nis", 1986 m., aversas - reversas
ras Kuizinas ir jo ekscelencija Telšių vyskupas Kęstutis plasnos virš TelKėvalas. Vyskupas, pasidžiaugęs nuostabiu poetiniu ru- šių gimnazijos.
deniu, negailėjo išmintingų ir poetiškų žodžių apie Vytautą Mačernį: „Poeto pašaukimas dovanoti naują pasauKevinas Jančauskas, III a kl.
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Žemaitės gimnazijai įteikta Taikos vėliava
2018 metų rugsėjo 3-iąją dieną iškilmingai pradėti
dar vieneri mokslo metai. Mus aplankė neeilinė viešnia gydytoja Auksė Narvilienė, Tarptautinio Taikos vėliavos
komiteto prie Jungtinių Tautų koordinatorė Lietuvoje.
Gimnazijai buvo
įteikta
Taikos
vėliava. Vėliavos
centre - raudonas žiedas, apjuosiantis
tris
raudonus skritulius baltame fone. Taigi kalbinu
gerbiamą Auksę
Narvilienę apie
šią simboliką ir
vėliavos įteikimo
istoriją.
Ką simbolizuoja
Taikos
vėliavos raudonas žiedas, apjuosiantis
tris
raudonus skritulius baltame
fone?
Taikos vėliavos kūrėjas Nikolajus Rerichas, pats būdamas pasaulinio
lygio dailininkas, žiedo ir skritulių spalvą apibūdino kaip
amarantinę. Jis buvo ir keliautojas bei mokslininkas. Rado Taikos vėliavos simbolį, vaizduojamą apjuostą ar neapjuostą žiedu nuo neolito iki šių dienų įvairiose tautose
ir kultūrose, išreiškiantį aukščiausias vertybes.
Tai religija, mokslas ir menas kultūros žiede, kartu
praeitis, dabartis, ateitis amžinybės rate. Švenčiausioji
Trejybė krikščioniškoje sampratoje: Meilė, Pažinimas ir
Grožis, kaip aukščiausia būties išraiška, ir t.t. Apibendrinta prasmė - Taika per kultūrą.
Kuo yra svarbi Taikos vėliava ir kokiu tikslu buvo
pradėtos dovanoti šios vėliavos?
Taikos vėliava buvo priimta 1935 m. balandžio 15 d.
Vašingtone, prezidento F. Ruzvelto kabinete, 21 Amerikos šaliai pasirašant Rericho Paktą - sutartį dėl meno,
mokslo ir kultūros vertybių apsaugos karo ir taikos metu.
Taikos vėliava turėjo būti iškeliama prie pastatų, saugančių šias vertybes. Lietuvos šviesiausieji žmonės siekė
ratifikuoti šį Paktą. Tai prisiminta, atkūrus Lietuvos nepriklausomybę. Lietuvos Seimas 2006 liepos 19 d. įteisino
Kultūros dieną - balandžio 15-tą. Šią dieną visoje šalyje
keliamos Taikos vėliavos. Tuo įsipareigojama saugoti ir
puoselėti aukščiausias vertybes.
Taikos vėliavos sklaidai koordinuoti 2011 metais įsteigtas Taikos vėliavos komitetas, kuris pradėjo skelbti
Taikos miestus ir miestelius bei Taikos mokyklas, įteikiant Taikos vėliavas. Taip pat Taikos vėliavos teikiamos
kai kurioms organizacijoms bei įstaigoms.
Kas ir už ką gali gauti Taikos vėliavą? Kiek mokyklų
Lietuvoje jau yra gavusios Taikos vėliavas ir kaip ji atkeliavo pas mus, į Telšių Žemaitės gimnaziją?
Teikiant Taikos vėliavas svarbu yra kultūros prioritetas, taikdariška veikla ir t.t. Tikimasi, kad mokykla bus

2018 (47) 6 žaros

pavyzdžiu, skleidžiant Taikos vėliavos idėjas.
Jūs švenčiate savo mokyklos 100-metį. Šio mokyklos
pastato projektą sukūrė šviesios atminties architektas Steponas Stulginskis, kurio 110-ąjį gimtadienį minėjome šį
pavasarį ir kuris už Taikos vėliavos idėjas išgyveno tremtį, Be to, esate elitinė Telšių gimnazija. Jūsų gimnazija
yra 14-oji Taikos mokykla.
Gerbiama gydytoja, kaip vertinate savo, kaip Tarptautinio Taikos vėliavos komiteto prie Jungtinių Tautų
koordinatorės veiklą, šios veiklos reikšmę visuomenei?
Tai nėra vien mano asmeninė veikla. Yra bendražygiai, yra istorinis pagrindas šiai veiklai. Meksikoje yra
Tarptautinis Taikos vėliavos komitetas prie Jungtinių
Tautų organizacijos. Su šio Komiteto prezidente dr. Alisija Rodriges bendradarbiaujame nuo 2008 metų. Kai Lietuvoje įsteigėme Taikos vėliavos komitetą, ji pakvietė
mane
būti
koordinatore
mūsų
šalyje.
Kaip manote, ar tokių kilnių projektų Lietuvoje reikėtų daugiau?
Kiekvienas projektas, kuris tarnauja gėriui, skleidžia
tarpusavio supratimą, meilę, pagarbą, tuo tarnaudamas
kilniems tikslams, yra indėlis į Lietuvos gražią ateitį, kuria
mes,
nešdami
Taikos
vėliavą,
tikime.
Ką manote apie Lietuvos jaunimą, jo indėlį kuriant
tolerantišką šiuolaikinę visuomenę?
Jau 4 metai Taikos vėliavos komitetas prieš Kultūros
dieną skelbia Lietuvos mokykloms rašinio/esė konkursą, į
kurį atsiliepia nemažai mokinių. Skaitydami tuos darbus,
džiaugiamės, matome, koks kilnus mūsų jaunimas - mūsų
šalies ateitis.
Taikos vėliavos iškėlimas ir
siekis jos prasmes
išskleisti
savo
širdyse
nereiškia tolerancijos blogiui pirmiausiai blogiui mumyse pačiuose ir aplinkoje. Kaip skirti
gėrį nuo blogio,
mokomės šeimose ir mokyklose.
Tai atspindi ir
mūsų
sąžinė.
Kodėl, Jūsų
nuomone, jaunimui turėtų būti
svarbu įsitraukti
į Taikos vėliavos
komiteto veiklą?
Kiekvieno
žmogaus gyvenimo tikslas, kaip supranta visos didžiosios
religijos, eiti tobulėjimo keliu, kad gyvenimas mūsų planetoje Žemėje taptų šviesesnis ir gražesnis, kad būtų Taika visame pasaulyje. Žinoma, kuo daugiau mokinių prisidėtų prie Taikos vėliavos idėjų sklaidos, tuo labiau skaidrėtų mūsų Tėvynės dangus.
Ačiū už pokalbį
Gabija Bliūdžiūtė, III a kl.
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Tarptautinė Europos kalbų diena
Pirmą kartą Europos kalbų diena švęsta 2001 metais,
rugsėjo 26 d . Šis renginys, kurį organizavo Europos Taryba ir Europos Sąjunga, įtraukė milijonus žmonių iš 45
dalyvaujančių šalių. Įvairiais renginiais buvo švenčiama
Europos kalbų įvairovė ir skatinamas kalbų mokymasis.Kalbos atveria duris, leidžia kitaip pažvelgti į pasaulį,
padeda susirasti darbą. Kalbų smagu mokytis, malonu
jomis kalbėtis, bet svarbiausia, kad kalbos suvienija žmones.

Mokytis kalbos yra tarsi lipti laiptais. Kai atrodo, kad
stovi vietoje, staiga pamatai palipęs laipteliu aukščiau.
Bet kokios kalbos mokymosi atspirties taškas - gimtoji
kalba! Kuo geriau mokį ją, tuo lengviau perpranti kitas.
Kad ir kiek kalbų išmoktum, prisimink - tavo savasties
dalis yra gimtoji kalba.
„6 žarų“ inf.

Gimnazistai gavo puikų sveikinimą, kurį parašė 1939-ųjų metų abiturientė ir buvusi gimnazijos lotynų
kalbos mokytoja Stanislava Kochanauskaitė.
Su Kalbų diena, Žemaitės žemaitukai!

Salvete! Guten tag! Dobry dien! Best greetings!
Dziendobry, witam! Bonjour, jeunesse!
Sveiki, kalbų mylėtojai – pradedantys moksliukai ir jau
didieji mokslinčiai! Į platųjį Kalbų pasaulį žengiantys
garbingų mokyklos tradicijų sergėtojai, sėkmingi lituanistai, rusistai, anglistai, o apie lotynistus ką ir
bekalbėti – jie skina laurus varžytuvėse, šaunuoliai, patys patyrę: scientiae radices amari, fructus dulces
(mokslo šaknys karčios, o vaisiai saldūs).
Didžiausi turtai, plačiausi horizontai atsivers pakrimtus tą karčią mokslo šaknį. Kaip šiandien tebeprisimenu
tos akimirkos euforiją, kai pirmą kartą vieną po kitos
perskaičiau vokiečių, anglų, rusų, prancūzų knygas –
originalą! Kaip prasiplėtė mokslo, meno pasaulis! Kokia
spaudos įvairovė! Beturistauji sau, giminingų kalbų
fondą norėdamas begausini. O jūsų pažintis su japonų
kalba kaip būsimam orientalistui praverstų...
Ne, tikrai neapsirikot tą pridėtinę lingua latina pasirinkusieji. Šiek tiek pravers ir medikui. Jau žymiai daugiau istorikui, muziejininkui, žurnalistui. Gilaus žinojimo, plataus profilio lingvistui. Na, o jau apie filosofus,
mokslo žmones, bet kurios srities inteligentus, eruditus –
ką ir bekalbėti. O dar šios kalbos nepaprastas grožis:
žodžio skambumas, sandaros precižiškumas, išminties
perlai – argi ne gryna poezija!
Neprasnauskit, žemaitukai, jau mokyklos siūlomų galimybių. O ką, o jei taip palengvėle, žingsnis po žingsnelio ir jau... poliglotas ar poliglotė? Per drąsu? Pagalvokit, pasvajokit...
Su linkėjimais jūsų
Stanislava Kachanauskaitė
2018-09-26
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Diskutuojame

Klaidos padeda smegenims vystytis
Psichologas Jason Moser tyrė nervinius mechanizmus, kurie veikia smegenyse, kai žmonės suklysta
(Moser et al., 2011). Moser su savo kolegomis rado kai
ką įdomaus. Kai mes padarome klaidą, sinapsės veikia
stipriau. Sinapsė yra elektrinis signalas, kuris juda tarp
smegenų dalių, kai mes mokomės.
Moser ištyrė, kad, žmogui suklydus, smegenys į tai gali
sureaguoti dvejopai. Pirma reakcija vadinama ERN - tai
padidėjęs
elektrinis
aktyvumas, kuris, kaip
manoma,
atsiranda
smegenims
patyrus
neatitikimą tarp teisingo ir klaidingo pasirinkimų. Įdomu tai,
kad tokia smegenų
veikla vyksta, nepaisant to, ar žmogus
žino, kad padarė klaidą. Antra reakcija vadinama Pe – tai signalas smegenyse, skirtas
sąmoningai atkreipti
dėmesį į klaidas. Tai
įvyksta, kai klaida yra
suprantama ir į ją sąmoningai atkreipiamas dėmesys.
Kai aš pasakiau mokytojams, kad klaidos padeda
smegenims „kibirkščiuoti“ ir bręsti, jie man atsakė:
„Žinoma, jeigu mokinys savo klaidą ištaiso ir ištaiso ją
teisingai.” Bet tai netiesa. Iš tikrųjų Moser tyrimas parodo, kad mes galime net nežinoti apie padarytą klaidą ir
smegenys vis tiek tobulės.
„Kai mokytojai manęs paklausia, kaip tai įmanoma,
aš jiems paaiškinu, kad naujausia, ką mes žinom, yra
tai, jog smegenys vystosi mums suklydus, net jeigu mes
to nesuvokiame. Taip yra todėl, nes smegenys susiduria
su sunkumu, o iššūkiams įveikti reikalingas smegenų
vystymasis.“
Šis tyrimas apie klaidų įtaką smegenų augimui yra
labai svarbus matematikos mokytojams bei tėvams, nes
tai įrodo, kad klaidų darymas yra labai geras dalykas.
Klaidos nėra tik galimybė kažko išmokti, kaip tai pratę
įvardyti mokiniai, bet ir galimybė mūsų smegenims augti
ir tobulėti. Suprasti klaidų naudą svarbu, kai vaikai ir suaugusieji visame pasaulyje jaučiasi blogai, nes susikirto
matematikoje. Jie mano, kad tokiu atveju jiems nesiseka
matematika, juk jie buvo užauginti šių laikų kultūroje,
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kurioje klaidos nėra vertinamos arba dar blogiau – už jas
baudžiama.
Gabriele Steuer, su kolegomis atlikdama antrąjį tyrimą, domėjosi matematikos kabinetų atmosfera ir svarstė
„palankių klaidoms“ ir „nepalankių klaidoms“ aplinkų
įtaką mokinių reakcijoms į klaidas bei stebėjo mokinių
pastangas pamokose. Mokiniams įvertinus savo klasę
kaip „palankią klaidoms“, nepaisant kitų kabineto atmosferos aspektų, mokinių pastangos dirbant padidėjo.
Mes sukūrėme palankią klaidoms aplinką šeštokams ir septintokams mūsų youcuped vasaros
stovykloje. Vertinome klaidas,
vertinome visų mokinių mąstymą
(ne tik kai kurių) ir padėjome
moksleiviams suprasti klaidų įtaką smegenų augimui. Tokia žinia
ir padrąsinimas klysti labai padėjo
mokiniams, jie laisvai reiškė savo
mintis, nebijodami suklysti. Štai
kai kurių mokinių, kalbančių apie
youcubed matematikos stovyklą,
pasisakymai.
„Tam tikra prasme daryti
klaidas stovykloje buvo labai
smagu, o mokytis iš jų įdomu. Aš
dar niekada nemačiau tokios vizualinės matematikos
versijos, kur daryti klaidas yra priimtina ir jos vertinamos kaip pataisomos. Aš dar niekada nebuvau tokioje
klasėje ir dėl to man tai buvo ypatinga patirtis”, –
Isaiah.
„Man čia patinka, nes sunkesni uždaviniai, ne tiek
sunkesni, kiek labiau skatinantys mąstyti. O jeigu nežinai atsakymo, gali pakelti ranką ir mes visi pamąstysime
drauge, padiskutuosime grupelėse ir bandysime suprasti. Jeigu kažkam vis tiek nepavyksta, kiti mokiniai jam
paaiškina”, – Gabrielle.
“Čia daug žinučių, bet mano mėgstamiausia, kad niekas
negimė išmanydamas matematiką. Aš manau, tai tiesa,
ir kai žinau, man tai padeda, nes aš galiu mokytis tiek
daug, kiek ir kiti. Taip”, – Danielle.
Šiame straipsnyje yra ištraukų iš naujos Jo Boaler
knygos Mathematical Mindsets: Unleashing Students’
Potential Through Creative Math, Inspiring Messages
and Innovative Teaching
Iš anglų kalbos vertė Monika Jokubauskaitė, IV a kl.
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Vienumos, kaip paukštis erdvės, noriu. Kažkaip
tuščias darausi su visais gyvendamas. Jaučiu, kad
pilkėju ir visiems lygus, nepalyginamai žemesnis
kasdien daraus. O taip ilgai juk negali tęstis. Vienumoj aš jaučiuosi kaip artistas scenoje. Gamtoj,
Danguole, randame, kas gamtą mėgstame, nuostabų pasaulį, kurio daugelis nepažįsta. Į jį įeiti
galima tik per ilgesnį laiką. O aš į tokį gyvenimą
buvau ne kartą patekęs. Baisiai įdomu, tik širdį
visą laiką smilko, lyg adatėlėm varsto, kojas degina ir nejučiom norėtųsi pakilti ir eiti, kaip tas
anglų rašytojas Yeats. Bet nors ir skausmas, bet
gyvent gamtoj be galo gera. Kaip į kapines patenki, tai tau ne kapinės, o gyvųjų žmonių karalystė,
kai į piliakalnį nueini, jauti žemę verdant ir skaistų gyvenimą iš po žemės tvieskiantį. Prieš tavo
vidujines akis gyvena pilnas, didelis, naujas gyvenimas, kuriame daug meilės, nevilties, džiaugsmo
ir, svarbiausia, kovos. Ir kad šitą kovą Tu laimi,
koks vakare saulės ilgesio šešėlis žemę puošia,
koks gyvas kalnų vėjas į žemumas užklysta ir pievose vakarui pasilieka. Pajunti tada pačią žemę ir
visą nesuskaitomą dangaus virpėjimą, bet svarbiausia pajunti žmogaus dvasią, nepraeinamybę,
keliantis ir žodžiu stojantis. Tada lengviau negu
minčiai vaizduotėje ir kaitriau nei saulės spinduly
gyventi... Bet pagaliau, kodėl aš čia taip jau pernelyg ilgai apie vakarų šešėlius, žemėje žaidžiančius, užsiplepėjau. <...>
Aš kartais pajuntu ir slogią baimę, ir ūmų saulės

Pegaso raiteliai

patekėjimą,
ir dažnai nežinau, kur
tas mano pasaulis mane
veda <...>. Aš
taip norėčiau visko
atsikratyti
ir pažiūrėti, vidujinį gyvenimą gyvendamas, kur
jis nuveda, kas gi pagaliau jo ribomis eina. O jaučiu, kad jis didelis ir galingai kviečiantis savin.
/Iš gimnazisto Vytauto Mačernio laiško Danguolei Jackevičiūtei/

Rugilė Mileriūtė, IV b kl., Skuodo Pr. Žadeikio
gimnazijos mokiniai. „Kūrybinės variacijos Vytauto Mačernio sonetų temomis“.

Esu Dominykas Vaitiekus. Man 17 metų, anksčiau mokiausi Janapolės pagrindinėje mokykloje. Žodžiai „menas“, „kūryba“, „poezija“, „muzika“ ir pan. mano gyvenime reiškia
daug. Tai erdvės, kuriose atsiskleidžia žmogaus meniniai sugebėjimai ir vidinis pasaulis.
Kai buvau 11-os metų, man patikdavo rašyti rašinėlius, atpasakojimus, kurti eilėraščius.
Sukūriau 4 eilėraščius apie metų laikus žemaitiškai, nes tuomet ruošiausi rajoniniam žemaitiškos kūrybos konkursui „Rokoukemies ėr korkem žemaitėškā“, kuris vyko Telšių Žemaitės
dramos teatre. Užėmiau 2-ąją vietą. Po kurio laiko susidomėjimas poezija išnyko, nes atradau kitokias meno rūšis, kurios mane patraukė, - tai fotografija, tapyba. O vaikiški poetiniai
bandymai, manau, yra takelis, vedantis į paslaptingą kūrybos pasaulį ir į didžiojo meno
pažinimą.

VASARA
RUDENIELIS
Vasareli baigies,
Gielis nužydieji.
Jau rudou par mona keima
Šuoles atskubieji.
Artėnas žeima,
Klastinga i pėkta.
Krimt lapa polėngvas
Užkluodamė pėivas.
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Vasara, vasara
Graži kap pasaka.
Pėivas žalioun,
Vaka žygioun.
Ougas rinksam,
Ledus laižysam,
Pri jūras maudisimies
Unt smieliaus deginsimies.
Atuostogas praeis,
Į mokykla eit reks...
Būs da tū vasaru,
Gražiū kap pasaku.

ŽEIMA
Žėima, žėima, žėimoži,
Vėsa longa sneigs užguoži.
Sopas snaigis unt šaku,
Šaltis paiša unt longu.
Vėsor balta, vėsor šalta,
Egli apsivėlka palta.
Apsiriedi baltuteles
Visi mede kailineles.

PAVASARIELIS
Pėrmi gundra jau parskrėda,
Meška atsiboda.
Tėrpst snėigs po bėški,
Žadėn maža kėški.
Jau pavasaris atejė,
Sužydiejė gielės.
Sužaliava če žolelė,
Nužygiava boruželė.
Zylis džiūgaun nu pat ryta,
Ka paukščiuka išsirėta.
Kokėj graži, garbanuoti,
Mamunelės nučiupnuotė.
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Kaip gyvenasi?

Gimnazistai žygyje į Degaičių parką
Rugsėjo 20 dieną sinoptikai mums pažadėjo gerą
orą, todėl geografijos mokytojos Aurelijos Šviežikienės paraginti energingi gimnazijos mokiniai bei mokytojai iškeliavo į Degaičių parką. Žygis skirtas pa-

Vyko komandinis virvės traukimo turnyras, kurį organizavo kūno kultūros mokytojas Ernestas Regelskis. Dailės ir technologijų mokytoja Regina Nostienė pasiūlė idėją iš šieno ir rudens žolynų sukurti
gražiausią klasės „Rudenę“. Visiems buvo bendra
užduotis – užfiksuoti ryškiausią renginio akimirką ir
mokykloje surengti fotografijos parodą „ Judėjimas tai draugystė + bedravimas + gera nuotaika". Pasibaigus veikloms Degaičių parke, mokiniai bei mokytojai, gavę gerų įspūdžių, kas automobiliu, kas pėsčiomis grįžo namo.
Dominykas Vaitiekus, IVa kl.

minėti Europos judumo savaitę, kurios metu nuo
rugsėjo 16 iki 22 dienos visi europiečiai skatinami
aktyviau judėti. Atėjus į parką geografijos mokytoja
klasėms išdalijo žemėlapius, kuriuose reikėjo įrašyti
medžių, augančių parke, pavadinimus. Mokiniai važiavo unikaliu Degaičių parke neseniai pastatytu
(bene didžiausiu ir sunkiausiu pasaulyje) dviračiu.

Nuotraukos I.Servaitės, III kl.
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