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 Informacinis biuletenis, skirtas Kulių vidurinės mokyklos bendruomenei   2010 m. lapkritis 

 

Svarbiausias ugdymo  tikslas – kiekvieno vaiko sėkmė! 
 

MOKSLO METŲ PRADŽIA 

           2010-2011 mokslo metų Rugsėjo pirmąją mūsų mokyklos duris atvėrė du šimtai keturiasdešimt 

septynios (247) Kulių miestelio, aplinkinių gyvenviečių ir kaimų gyventojų atţalos. Iš jų 13 

maţiausiųjų – ikimokyklinio ugdymo grupėje, net 17 šešiamečių lanko priešmokyklinio ugdymo 

grupę, 54   pradinių klasių mokiniai, 101 mokinys 5-9 klasėse, net 26 dešimtokai ir 35 mokiniai 11-12 

klasėse.  Mokykloje 119 mergaičių ir 128 berniukai. Net 100 mokinių į mokyklą ir iš jos yra paveţami.  

           Šiais metais, lyginant su pernai, pedagogų kolektyvas nepakito. Vaikus ugdo 33 mokytojai    ir 

auklėtojai –  savo srities 

specialistai. Darbą tęsia 

socialinė pedagogė Simona 

Pargaliauskytė, specialioji 

pedagogė Rūta Paulaus- 

kienė, logopedė Elena 

Gailiūnienė.   21 mokytojas 

įgijęs vyresniojo mokytojo 

kvalifikaciją, 8 –  mokytojo 

metodininko.   

       Daugiau informacijos 

– mokyklos internetiniame 

puslapyje adresu: http://www.kuliai.lt                                                  Priešmokyklinukai su tėveliais Rugsėjo 1-ąją 

   

 MOKINIŲ TARYBOS VEIKLA 
Mokyklos mokinių taryba –  jaunimo klubas „Alantas“ – šiais 

mokslo metais jau nemaţai padirbėjo. Pati reikšmingiausia mūsų 

iniciatyva buvo „Gerumo savaitė“: mokiniams ir mokytojams dalijome 

„nemokamus apkabinimus“, akcijos „Mes uţ gerumą“ metu mūsų 

knygoje pasirašė visi, kurie neabejingi gėriui. Surinkome net 106 

parašus! Savo karščiausiomis svajonėmis bei didţiausiais linkėjimais 

puošėme Gerumo ir Draugystės medį, vaikščiojome palinkėjimų takais, 

išrinkome ir pagerbėme draugiškiausius bendraklasius. 

Kaip ir pernai, nelikome abejingi ir prisijungėme prie pilietinės 

akcijos „Nė vieno kapo be ţvakutės“, o lapkričio 19 dieną inicijavome 

akciją „Duokim taikai šansą“, kurios tikslas –  atkreipti visuomenės 

dėmesį į vaikų ir jaunimo tarpusavio toleranciją, konfliktus ir 

nesutarimus  Lietuvoje ir  visame pasaulyje.  

Mokinių taryba nori padėkoti visiems,  dalyvavusiems akcijoje „Aš 

galiu tau padėti“ ir dovanojusiems nebereikalingus rūbelius, ţaislus, 

knygutes ţmonėms, negalintiems jų įsigyti.  

Mūsų planuose šiemet daug veiklos:  

pasisakysime  prieš AIDS ir smurtą, gilinsimės į 

ţmonių teises, švęsime šv. Valentino dieną, 

prašysime blynų per Uţgavėnes,  puoselėsime 

savo gimtąją tarmę, krėsime pokštus per melagių 

dieną, teiksime nominacijas mokytojams 

tradicinio renginio metu „Meetuu spindulelee“. 

Kviečiame visus mokyklos mokinius būti 

aktyvesnius!                                                                                      
Donata Liutikaitė, 11 kl.  

 

Priešmokyklinukai su 

tėveliais rugsėjo 

pirmąją 

Taikos ţenklas 

          MOKINIŲ TARYBOS 

SĄRAŠAS 

 

1. Jurgita Brauklytė (10 kl.) – 

mokinių tarybos pirmininkė  

2. Aidas Balsys 7 kl. 

3. Aušrinė Petrauskaitė 7 kl. 

4. Danielė Zubrickaitė 7 kl. 

5. Indrė Šlušnytė 8 kl. 

6. Osvaldas Navickas 8 kl. 

7. Agnius Urnėţa 8 kl. 

8. Agnė Šateikytė 8 kl. 

9. Vilius Ţukauskas 9 kl. 

10. Laura Saudargaitė 9 kl. 

11. Viktorija Petrauskytė 9 kl. 

12. Simona Ţviliūtė 10 kl. 

13. Laura Kvekšaitė 10 kl. 

14. Donata Liutikaitė 11 kl. 

15. Laimonas Pozingis 11 kl. 

16. Laima Urnėţaitė 11 kl. 

17. Martynas Mikalauskas 11 kl. 

http://www.kuliai.lt/


Laimėjimai respublikiniuose 

konkursuose 
Šiuo metu, kai esame Europos 

bendruomenės nariai, ypač svarbi vieta 

tenka kalbai, kaip bendravimo 

priemonei, kaip tautos identifikavimo ir 

kultūros raiškai, todėl neatsitiktinai  

Lietuvoje vyksta respublikinis vertimų ir 

iliustracijų projektas „Tavo ţvilgsnis“, 

skatinantis mokytis tarptautinės 

vartosenos ar kaimyninių tautų kalbų, 

bei  tarptautinis „Kalbų kengūros“  

konkursas, kurio uţduotys  apima 

kalbos, literatūros, kultūros, logikos bei 
civilizacijos sritis. Šiuose   konkursuose, 

kurių rezultatai paskelbti spalio mėnesį, 

dalyvavo ir mūsų mokyklos mokiniai.   

„Kalbų kengūros“ konkurse 

geriausiai sekėsi 8 kl. mok. Mildai 

Pieškutei, kuri iš galimų 200 taškų 

surinko 194,25 taškus ir buvo  

M. Pieškutė su mama Vilniaus „Siemens“ 

arenoje 
apdovanota „Auksiniu“  diplomu, 

o  vienuoliktokė   Donata  Liutikaitė   

(191,25 taškai)   jau   antrus  metus    

pelnė     „Oranţinį“   diplomą.  Gerai 

sekėsi ir Andriui Petrauskui  (12 kl.),  

Giedrei  Budvytytei (12 kl.),  Linui 

Daukinčiui (10 kl.).  

Salomėja Vagnoriūtė (12 kl.), Benas  
Lakštutis   (9 kl.),  Milda Pieškutė (8 kl.) 

vertimų ir iliustracijų konkurse „Tavo 

ţvilgsnis“ tapo vertimų,  o  Vilius 

Ţukauskas (9 kl.) –  teksto iliustracijos 

laureatu.  Didţiuojamės laureatais ir 

dėkojame kitiems  mokiniams,  kurie 

savo laisvalaikiu vertė tekstą ar piešė 

iliustracijas konkursui: Laurynui  

Viršilui  (9 kl.), Martynui Negreckiui (9 

kl.), Artūrui Šedţiui (10 kl.), Indrei 

Šlušnytei (8 kl.), Evelinai Degutytei (12 
kl.) Mokytojos I.Kniukštienė, J.Eitutienė, 

I.Simutienė 

 
 

 

Napoleonas 

 V. Žukausko 

iliustracija 

                                                                         

 
 

  
 

 
 
 

Netradicinio ugdymo diena 
Rugsėjo 25 d. pilnas muzikos 

mylėtojų  mokyklinis autobusas  vykome 

į Plungę – į V Tarptautinio Mykolo 

Oginskio festivalio koncertą dvaro 

žirgyne Plungėje. Tai buvo įžanga į 

Tarptautinės  muzikos dienos minėjimą  
– ta proga  mokykloje vyko netradicinio 

ugdymo diena.  

Renginiui ruošėmės visą rugsėjo 

mėnesį. Spalio pirmąją, penktadienį, 

mokykla linksmai šurmuliavo – laukė 

numatytų pamokų, kai moksleiviai galės 

pasirodyti ir pasiklausyti kitų. Per 

trečiąją pamoką koncertavo pradinių 

klasių mokiniai su savo mokytojomis 

bei 5 ir 6 klasių mokiniai. Per penktąją 

pamoką dainavo 7-12 klasių mokiniai. 

Abu renginius graţiai sujungė 11-12 
klasių mokiniai, lankantys muzikos 

pamokas. Vienuoliktokai  koncertą 

pradėjo  įţiebdami šventines ţvakes, 

papasakodami apie Oginskių dinastiją ir 

pakviesdami pasiklausyti garsiojo M. K. 

Oginskio polonezo „Atsisveikinimas su 

Tėvyne“. Dvyliktos klasės mokiniai 

visiems priminė, kad šių metų rugsėjo 

22 d. sukako 135 metai, kai gimė 

lietuvių tautos genijus M. K. Čiurlionis, 

pademonstravo jo paveikslų, padainavo 
keletą kompozitoriaus  harmonizuotų 

dainų. 

Tą dieną mokykloje svečiavosi 

Kulių kultūros centro mišrus vokalinis 

ansamblis, mokyklos bendruomenei 

padovanojęs nuotaikingų rudeniškų 

dainų pynę. Šventinę  nuotaiką palaikė 

meniški mokytojos Ingos Simutienės ir 

jos mokinių dailės darbai.                                                            
Muzikos mokytoja G. Idzelienė  

       Dvyliktokai renginyje                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    

Dešimtokai Plungės apylinkės teisme 

 

 
 

 

 

Rudens gėrybių paroda  
Atėjus rudeniui, mūsų mokykloje 

rengiama rudens gėrybių paroda. Visi 

pradinių klasių mokiniai jai iš anksto  

ruošiasi. 

 Mano bendraklasiai, ketvirtokai,  

kiekvienas stengėsi, galvojo, ką čia 
įdomesnio suradus ar padarius iš darţo, 

sodo ar miško gėrybių. Parodoje buvo 

visko: ir namų, ir ţmogeliukų. Ir grybų, 

ir net ateivių! Tai dosnus tas rudenėlis! 

Patys graţiausi, įdomiausi darbeliai 

keliavo į kitą parodą, kuri buvo skirta 

Plungės rajono ţemdirbiams. Iš 

ketvirtokų geriausius darbelius atnešė  

Dominykas, Lukas, Karolis, Ţilvinas, 

Tomas, Laura, Gabrielė. Jų darbeliai 

papuošė rajono ţemdirbių šventę. 
Tautvydas Gliožys,  4 kl.                                                                                                                                                          

  Ketvirtokai rudens gėrybių parodoje 

 

Pilietiškumo pamokos 

Plungėje 
Prieš pat rudens atostogas dešimtos 

klasės moksleiviai su istorijos ir 

pilietinio ugdymo mokytoju Kazimieru 

Garasimavičiumi ir socialine pedagoge 

Simona Pargaliauskyte lankėsi Plungės 
apylinkės teisme - atvirų durų dienoje, 

skirtoje Konstitucijos ir Civilinės teisės 

dienai paminėti.  

 Globojami teisėjo padėjėjo V. 

Tiurino dešimtokai stebėjo bylos 

procesą, apţiūrėjo patalpas. Teisėja I. 

Šeškauskienė pasakojo apie teisėjų 

darbą, komentavo Baudţiamojo kodekso 

straipsnius, atsakinėjo į mokinių 

pateiktus klausimus. Ji net leido 

apsivilkti  mantiją ir uţsidėti teisėjo 

ţenklą. Viktorinoje geriausią rezultatą, 
ţinoma, pasiekė mokytojas, o iš mokinių 

geriausiai pasirodţiusi Toma Ţviliūtė 

buvo apdovanota knyga „Lietuvos 

konstitucija“ bei diplomu. 

 Vėliau dešimtokai lankėsi  nakvynės 

namuose  ir moterų 

krizių centre. 

Plungės nakvynės 

namų direktorius 

G. Armalis aprodė 

patalpas ir 
papasakojo, kaip 

kartais palūţę ir 

nieko neturintys 

ţmonės sugeba 

atsitiesti ir naujai paţvelgti į gyvenimą. 
 
 T. Žviliūtė, S. Žviliūtė ir J. Brauklytė, 10 kl. 

                             
 
 Dešimtokai Plungės apylinkės teisme 

  



Sportiniai pasiekimai 
Stalo tenisas 

  2010 m. rugsėjo 4 d. Palangoje vyko Klaipėdos 
apskrities seniūnijų stalo teniso varžybos. Jose dalyvavo 

gausus būrys tenisininkų iš Šilutės, Skuodo, Kretingos, 

Klaipėdos rajonų bei Klaipėdos ir Palangos miestų. Pirmąją 

vietą ir teisę atstovauti Klaipėdos apskričiai III Lietuvos 
seniūnijų sporto žaidynių finalo varžybose Birštone 

iškovojo Klaipėdos r. komanda, kurioje žaidė ir mūsų 

mokyklos dvyliktokė Salomėja Vagnoriūtė.  
  Birštone Klaipėdos rajono komanda nugalėjo 

Panevėžio tenisininkus  ir  iškovojo garbingą trečiąją vietą  

tarp Lietuvos respublikos seniūnijų. 
                                                               Salomėja Vagnoriūtė, 12 kl.  

                                               
 
                                              S. Vagnoriūtė džiaugiasi iškovotais prizais ir diplomais 

Bėgimas Smagu S.Vagnoriūtei pasidžiaugti iškovotais                                                            

Lapkričio pradžioje Raseinių rajone  Palūkščio dvare 

„Rokynė“ vyko Lietuvos kaimo žmonių laisvalaikio 
užimtumo renginys „Sudie, rudenėli“. Varžybose dalyvavo 

dvi mūsų mokyklos komandos: 5 merginos ir 5 vaikinai 

varžėsi kroso estafetės bėgime. Merginų bėgime iš viso 

dalyvavo dešimt komandų. Mūsų mokyklos atstovės tarp 
vidurinių mokyklų iškovojo III vietą, o vaikinai  – IV. 

 
                                                 

                               Mokyklos bėgikai 

  

Mylėkime gamtą! 

       Šiemet mokykloje veikia 5-9 kl. jaunųjų gamtininkų būrelis, į kurį gausiausiai susirinko penktokai. Nors      
užsiėmimai vyksta kas antrą savaitę, bet mes jau nemažai nuveikėme. Įvyko naujokų krikštynos, gyvūnų globos 

dienai išleidome  stendą „Mano augintinis“, susipažinome su mūsų 

miškuose augančiais valgomais ir nevalgomais grybais.  

       Labiausiai vaikams patiko pažintinė išvyka pas bitininką         
A. Domarką. Susipažinome su avilio sandara, sužinojome, kaip  ir 

iš kur bitės neša medų, kodėl bitės anksti pradeda žiemoti, kuo 

skiriasi bičių duonelė nuo medaus. Viską galėjome ne tik išgirsti, 
pamatyti, bet ir paliesti, paragauti.  

       Planuojame, kad tokių  pažintinių  išvykų bus dar  ne viena, 

juolab kad   mažiesiems gamtininkams neužtenka tik knygose 
pateiktos informacijos – per patyrimą iš(si)ugdome meilę gamtai. 
                                                     Biologijos mokytoja J. Narutavičienė 

                          Jaunieji mokyklos gamtininkai                                                            
        
               

POPAMOKINĖS VEIKLOS TVARKARAŠTIS 2010-2011 m. m. 

Būrelio pavadinimas Iš viso 

pamokų 

Mokytojo v., pavardė Darbo laikas Vieta 

Dramos būrelis 1 V. Simėnienė Trečiadienis, 6 pam. Aktų salė 

Ritminiai šokiai 1 R. Malakauskienė Ketvirtadienis, 11
40

-12
25 

Aktų salė  

Merginų choras 4 G. Idzelienė Pirmadienis, 15
05

-15
50

 

Antradienis, 14
20

-15
50 

Trečiadienis, 15
05

-15
50 

Muzikos kab., 

aktų salė 

 

Kanklininkų ansamblis 1 G. Idzelienė Pirmadienis, 7 pam. Muzikos kab. 

Dainorėlių ansamblis 2 G. Idzelienė Antradienis,  6 pam. 

Trečiadienis,  6 pam. 

Muzikos kab. 

Jaunųjų geologų būrelis ,,Kūliai 1 J. Pieškuvienė Ketvirtadienis,  6 pam.  Antra klasė, miestelio 

geologiniai objektai 

Jaunųjų šaulių būrelis 1 K. Garasimavičius Antradienis, 7 pam. Istorijos kab., salė 

Judriųjų žaidimų būrelis 1 S. Rimkuvienė Penktadienis, 7 pam. Sporto salė, stadionas 

Krepšinio būrelis 4 D. Ščupokienė Antradienis,  ketvirtadienis, 

15
05

-16
35 

Sporto salė, 

stadionas 

Stalo teniso būrelis 5 L. Pečkauskas Pirmadienis, 13
25

- 15
50 

Trečiadienis, 14
20

- 15
50 

Sporto salė, koridorius 

Jaunųjų gamtininkų būrelis 1 J. Narutavičienė Kas antras antradienis, 6-7pam. Biologijos kabinetas, 

mokyklos kiemas 

Ansamblis ,,Papūgėlė“ 1 D. Šiaudvirtienė Antradienis, 6 pam. Trečia klasė, aktų salė 

         

 

 

 

 



                              Gintarė Tamašauskaitė, 10 kl. 

Čia saulėlydžiai gražiausi 

Darykit,  ką norit, bet aš neišeisiu, nepajėgsiu, 

sakykit,  kad galiu atsidurti rojuje, 

atsakysiu - 

aš jau čia. 

 Taip, tai ne tai,  

ko tikisi daugelis ţmonių,  

bet  skirtas tik mums –  

kartais kvailiems ir kartais naiviems, 

bet visada šiltiems. 
 Būna taip, kad mums reikia rinktis –  

jis ar kitoks dangus. 

Nesvarbu, 

širdis visada lieka čia. 

 

Carpe diem! (liet.„Džiaukis kiekviena diena!“) 
 

 

 

 

Literatų būrelio ,,Metafora“  kūryba               
  
            Monika Jurgulytė, 10 kl. 

Po ledu 

  

Aš norėjau  

kad tu  

neturėtum bėdų 

ir gyventum 

kaip aš 

po ledu 

po ledu 

 

tu ţinai  
ten saugu 

po ledu debesų 

bet juk kartais 

abu 

mes nuklystam  

kartu 

kaip baltieji drugiai 

debesų 

debesų 

 

kai pavasaris brėkš 

ir mėnulis kartu 
mes nuklysim  

ir vėl 

vieni du 

vieni du. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Ekskursija 

...pažiūrėjęs susimąstai apie tikrąją būties prasmę 

 
        Per rudens atostogas mes,  10 klasės mokiniai, vykome  į Klaipėdą. Mažosios Lietuvos istorijos muziejuje 

turėjome du užsiėmimus: Popieriaus istorija. Senoji popieriaus gamyba ir  Vakarų baltų gyvensena ir tradicijos.  
Susipažinome  su popieriaus gaminimo istorija, o paskui ir patiems teko jį gaminti. Muziejaus ekspozicijų salėje gidė  

papasakojo apie baltų  meno dirbinius, darbo įrankius. Kai baigėsi trumpa paskaita, užsiėmimų patalpoje  iš molio lipdėme  

puodelius. 

       Ekskursijos  kulminacija tapo režisieriaus Povilo Gaidžio spektaklis „Oskaras ir ponia Rožė“ (pagal Eric-Emanuel 
Schmitt knygą). Spektaklyje pasakojama apie dešimtmetį berniuką Oskarą, kuris serga leukemija. Oskaras savo jausmais ir 

išgyvenimais pasidalija su socialine darbuotoja  ponia Rože, tik berniuko  vadinama močiute Rože. Močiutė Rožė ragina 

Oskarą rašyti laiškus Dievui.  Per dvylika dienų Oskaras patiria viską: pirmąją meilę, santuoką, nesutarimus, senatvę ir 

vienatvę.  Spektaklis visiems paliko didžiulį įspūdį. Juk ne visada tenka pamatyti tokį gilų, jaudinantį spektaklį, kurį 

pažiūrėjęs susimąstai apie tikrąją būties prasmę. 

       Ekskursijoje  buvo ir pramogų: ne vienas pirmą kartą žaidė boulingą ir buvo labai patenkinti. Dešimtokai dėkoja 

savo auklėtojai Ramutei Damulienei ir lydėjusioms mokytojoms –  Onai Greiviškytei  bei  Andželai Gramauskaitei.                        
 Toma Ţviliūtė, 10 kl.  

                  Jurgita Brauklytė, 10 kl. 

 

*** 

 

Ir 

Vėl 

Paţįstamai 
Trokštu uţmiršti 

Grublėtų rankų švelnumą 

Skristi į priekį paukščių mintim 

O nuo troškimo apglėbti uţsidengti liūtim 

Padėti taškelį ties išminto kelio pradţia 

Tipenti basom sniegu kad skausmas  

Uţgydytų kaip musę įkyrų norą 

Dar kaip Sapną pribėgantį 

Uţmerkus miego akis 

Bet ţinau dar 

Tikiuosi 
Turėti  

Kaip 

Orą 

Tai 

Vėl 

... Ir 

... ... Vis 

... ... ... Dar 

... ... ... Kartelį 

... ... ... Tai Turėti 

... ... ... Mintim 

... ... ... Ir  
... ... ... Dar 

... ... Ša 

... ... Kartelį sakyti 

... ... Ša 

... ... ... Ša 

... ... ... Ša 

... ... . 

 

                                             Ramutė Damulienė 

Anoj pusėj mėnulio 

 

Anoj pusėj mėnulio – ţvaigdţių ilgesys... 

Krenta į mėlyną eţerą ašaros. 

Laukia ir laukia, svajoja. Širdis 

Sugeria groţį vasaros. 
Krenta į mėlyną eţerą ašaros. 

 

Anoj pusėj mėnulio – šaltas laukimas... 

Nuvytusios gėlės praeinančios vasaros. 

Neţinia, kokią dieną ţvaigţdė 

Atspės mano likimą. 

Krenta į mėlyną eţerą ašaros. 

 

Anoj pusėj mėnulio – ţvaigţdės 

Ir jų ramus virpėjimas.  

Aš norėjau tikėt, 

Kad netyla, kad ţvaigţdės negęsta –  
Anoj pusėj mėnulio – ţvaigţdţių tylėjimas... 

 

Vėjas  nešinas 

 

Eilinį kartą pargeni  

Man debesis niūrius. 

Net pats visai neatmeni, 

Ar tyras tas lietus. 
 

Tai nėra tiktai ašaros, 

Iškritę iš dangaus. 

Juk tai lietus? Neatmenu, 

Daugiau manęs neklausk. 

 

Ridena saulė akmenį -  

Tą debesį lietaus. 

O vėjas dangų juodina. 

Kodėl? Ar kas paklaus? 

 


