
 

                                 Ramutė Damulienė 

 
„Ach, būki dar nors dūžtančiose formose,  

 Pasauli, man prasmingas ir gražus“  

                                          (V. Mačernis) 

 
Ką gi reiškia gyvent, 
Kada dūţta nedūţtantis laikas? 

Atsiklaupt, atsigerti vandens 

Iš kibiro viso lyg vaikas. 
Ir plačiom akim į tave, 

O Būtie! Į tave paţiūrėti. 

Lyja lyja dienom, tavyje 

Rasiu kuo dar tikėti. 
Atsivėrus visa širdimi 

Lyg kraujuota ţaizda priešais vėją, 

O Būtie! Aš tikėsiu tavim 
Ir šiandien, ir rytoj kaip tikėjus. 

Dūţta formos aplink, ir laike 

Gal minutei sustoji, sekundei. 
O paskui – tekinom į tave, 

O Būtie! Tu vis gundai. 

 

                                  (Atkelta iš 1 pusl.)              Kuliškiai nepaklydo „Žinių miške” 

 
Bene vienas didžiausių šių metų Kulių vidurinės laimėjimų yra pergalė Rietavo miškų urėdijos ir „Spindu-

lio“ radijo stoties viktorinoje  „Žinių miškas“, kurioje mūsų mokyklos dalyvavimą organizavo entuziastingai 
nusiteikusi socialinė pedagogė Simona Pargaliauskytė.  

Dar rudenį Rietavo miškų urėdijos atstovas ryšiams su visuomene ţurnalistas Eugenijus Bunka pakvietė 

Plungės rajono vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių moksleivius susirungti ţinių viktorinoje „Ţinių miškas“ 
„Spindulio“ radijo tiesioginiame eteryje. Projektą parėmė nemaţai Plungės verslo įmonių, kurios įsteigė prizus 

uţ kiekvieno turo pergalę. 

Viktorinoje dalyvavo šešios Plungės miesto ir rajono komandos: „Saulės“ ir Platelių gimnazijos, Plungės 

Senamiesčio, Alsėdţių, Ţemaičių Kalvarijos ir Kulių vidurinių mokyklų. Du etapus komandos varţėsi ne susi-
tikdamos akis į akį, o sėdėdamos savo mokyklose prie radijo imtuvų ir klausydamos „Spindulio“ bangomis 

perduodamų klausimų bei teisingus atsakymus pasakydamos į eterį greičiau uţ priešininkus. Klausimai buvo 

sudėtingi, tačiau po įtemptos kovos pirmąją vietą uţėmė mūsų mokyklos komanda, kurią sudarė Milda 
Pieškutė (8 kl.), Jurgita Brauklytė (10 kl.), Donata Liutikaitė (11 kl.), Monika Viršilaitė (12 kl.), Aurelija 

Jocytė (12 kl.) ir Andrius Petrauskas (12 kl.). Kulių vidurinės mokyklos bendruomenė dţiaugėsi, kad 

baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo visos minėtos komandos ir būrys kitų svečių, vyko mūsų mokykloje. 

Dţiugu, kad viktorinos metu kiti mokyklos mokiniai ir mokytojai palaikė mūsų komandą ir padėjo atsakyti 
į klausimus, tai parodė, jog kuliškiai ne tik stiprūs varţovai ir pelnytai laimėjo pirmąją vietą, bet ir tai, kad 

mokyklos bendruomenę sieja glaudus ryšys, padėjęs komandai įveikti kelią į pergalę.  
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 Informacinis biuletenis, skirtas Kulių vidurinės mokyklos bendruomenei   2011 m. balandis 

 

Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui... 

 
Nors mokslo metai jau gerokai persirito per vidurį, vis dar norisi atsigręţti atgal ir apţvelgti pirmo pusmečio 

mokymosi rezultatus. Paţymiai rašomi 5-12 klasių 163 mokiniams. Labiausiai dţiaugiamės net 37 pirmūnų 

rezultatais. Jų paţymių vidurkis yra 9 ir daugiau. Ypač dţiugu, kad net 3 mokyklos mokiniai I-ą pusmetį baigė 

vien dešimtukais. Yra į ką lygiuotis! Tai 8 kl. mokinė Milda Pieškutė ir net du dvyliktokai – Monika Viršilaitė 

ir Andrius Petrauskas.  

Labiau pasistengti turi tie 14 mokinių, kuriems pirmame pusmetyje išvestas bent vienas nepatenkinamas 

paţymys. Be to, antro pusmečio įvertinimai visiems yra dar svarbesni negu pirmo – nuo jų didţia dalimi 

priklauso, kokiais paţymiais uţbaigsite mokslo metus, ar neteks ir vasarą vartyti vadovėlių ir bandyti uţlipdyti 

spragas... 

 

Sveikiname 2010-2011 m. m. 

I-ojo pusmečio pirmūnus! 
Klasė Vardas, pavardė Kuliškiai nepaklydo „Žinių miške” 

 

      Bene   vienas   didžiausių    šių  

metų Kulių vidurinės mokyklos 

laimėjimų yra  pergalė Rietavo miškų 

urėdijos  ir  „Spindulio“   radijo sto-

ties viktorinoje  „Žinių  miškas“, 
kurioje mūsų mokyklos dalyvavimą 

organizavo entuziastingai nusiteikusi 

socialinė pedagogė Simona 
Pargaliauskytė. 
 (Tęsinys 4  pusl.) 
                                                                         „Ţinių miško“ komanda su apdovanojimais 
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Karolina Urnėţaitė 
Eva Bieliauskaitė 

Rugilė Liutikaitė 

Algimanta Vaitkutė 

6 Audronė Vitkutė 
Rugilė Kutytė 

Erika Metrikytė 

Saulius Mockus 

7 Aušrinė Petrauskaitė 

Domantas Vagonis 

Mark Gargun 

Daiva Alčauskytė 

8 Milda Pieškutė 

9 Raminta Vitkutė 

Benas Lakštutis 

Evelina Šiaulytė 
Laurynas Viršilas 

10 Jurgita Brauklytė 

Toma Ţviliūtė 
Simona Ţviliūtė 

Agnė Noreikaitė 

Artūras Šedys 

Linas Daukintis 
Monika Jurgulytė 

Viktorija Kononovaitė 

Indrė Domarkaitė 
Gintarė Tamašauskaitė 

11 Donata Liutikaitė 

Laimonas Pozingis 

Laima Urnėţaitė 

12 Andrius Petrauskas 

Monika Viršilaitė 

Aurelija Jocytė 
Giedrė Budvytytė 

Agnė Budvytytė 

Indrė Mockutė 

Salomėja Vagnoriūtė 

 

              Neringa Kasčiuškevičiūtė, 4 kl.  

 

 
Mano pasaulis 

 

Aš savam pasauly mačiau 

Aukštą medį, ţalią,  ţalią ligi dangaus, 
O ten  kaţkur toli – raudoną gėlių pievą. 

Aš tai mačiau savam pasauly. 

 
Aš savam pasauly girdėjau 

Ošiantį mišką, tyliai siūbuojančias šakas 

Ir varles, kvarksinčias savo dainelę. 
Štai ką girdėjau savam pasauly. 

 

Aš savam pasauly jaučiau 

Veidą man glostantį vėją 
Ir tyliai banguojančią jūrą. 

Aš tai jaučiau savam pasauly. 

 
 

Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui reikalingas abipusis 

bendradarbiavimas su mokinių tėvais, globėjais, rėmėjais. Džiaugiamės, kad 

sulaukiame vis didesnio supratimo ir pagalbos. 

Dėkojame: 
 už pagalbą organizuojant keliones į olimpiadas, varžybas ir konkursus: 

Daivai Vengalienei, Daivai Petrauskienei, Ritai ir Alfredui Abručiams, Aušrai 
Petrauskienei, Loretai Degutienei, Vidai Budvytienei, Vilmai Navickienei, 

Arvydui Liutikai, Pranui Šiauliui, Gintarui Vagnoriui, Danguolei Vaitkuvienei, 

Romui Ţiliui, Rasai Šlušnienei, Vilmai Jankevičienei, Vladui Ţviliui, 

Reginai Brauklienei, Raimundui Daukinčiui, Kristinai Ţvilienei, 
Alfonsui Savičiui, Alvydui Vitkui, Rimantui Noreikai, Vytautui Jurguliui; 

 už klasių remontą: priešmokyklinės, antros, ketvirtos, dešimtos klasių tėvams; 

 už padovanotas priemones ugdymo aplinkai gerinti: Egidijui Jankevičiui, 
Steponui Kučiui, Rasai ir Zigmui Viršilams, Petrui Budvyčiui, Alfredui Mitkui 

ir Egidijui Rapaliui; 

 už materialinę pagalbą vykdant ugdymo procesą: Svajūnui Šlajui, Jūratei ir 
Gintautui Domarkams, Graţinai Balsienei, Ritai ir Alfredui 

Abručiams, Arūnui Idzeliui, Jovitai ir Rimui Šernams, Ramutei Lygnugarienei.  

 

Ačiū visiems, kurie rūpinasi ir padeda siekti geresnių rezultatų! 

 

Sveiki! 
        Išgirdęs, kad 2011-ieji metai paskelbti Tarptautiniais miškų metais, aš, seniausias miško pakraščio Ąţuolas, rašau laišką 

Jums, mielieji ţmonės. Dţiaugiuosi, kad pagaliau išaušo saulėtas pavasario rytas ir ėmė mus visus budinti iš gilaus ţiemos 

miego. Ir štai aš noriu sušukti garsiai: 

  – Labas! Labas! Labas visiems! 

        Bet man nėra taip linksma ir dţiugu, nes kiekvieną pavasarį prisimenu tą dieną, kai atėjote  Jūs   su savo vaikais į mišką 
ir tyčia ar netyčia nuplėšėte nuo manęs mylimą, ilgai augintą, trapią šaką. Mane labai mylėjo mano tėtis – didţiausias, 

galingiausias medis, jis glostė mane savo didelėm, bet švelniom šakom.  Turėjau iškęsti skausmą ne tik tada, bet ir  kasmet 

vis sunkiau man su ta ţaizda: vis dirgina ją lietūs ir vėjai. Pagalvoju, kad laiko atsukti negalima, šaka nebeuţaugs, bet 

paskutiniuoju metu man atrodo, kad dabar ţmonės yra geresni.  

        Daţnai miško pakrašty girdţiu susirūpinusius Jūsų balsus apie miškų išsaugojimą. Mačiau vyrus, vartančius  popieriaus 

lapą, kuriame nupieštas labai graţus medis, savo šakomis glėbiantis ir ţmogų, ir gyvūną, ir lietų, ir... visą pasaulį. Taip, juk 

tai piešinys, skelbiantis, jog „miškas – ţmonėms“.  

                                                                                                                                                             Pagarbiai! 

 Senasis  Aţuolas 

Penktokė Algimanta Vaitkutė Tarptautinio epistolinio rašinio konkurso  „Įsivaizduok, kad esi miške augantis medis. Parašyk 

laišką ir paaiškink, kodėl svarbu saugoti miškus“ rajono ture laimėjo 3 vietą. Spausdiname ištrauką iš jos rašinio. Visą rašinį 

galite perskaityti mokyklos trečiame aukšte esančiame stende. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Savaitę be patyčių, 
kuri vyko kovo 21-25 

dienomis, vainikavo 

mokyklos mokinių 

sudaryta gyva šypsena. 



 

 
Sveikiname Donatą 

Liutikaitę tapus 

mokyklos mokinių 

Prezidente! 

 

 

Dţiaugiamės moksleivių 

pasiekimais! 

Olimpiadose 
    Rajoninėje matematikos olimpiadoje 

dalyvavo 8 kl mokinė M. Pieškutė, 

10 klasės mokinė J. Brauklytė ir du 

4 klasės mokiniai: S. Viršilas ir 

M. Abrutis. Aštuntokė Milda Pieškutė 

iškovojo rajone pirmąją vietą. Mokytoja 

J. Černevičienė.    

    Rajono chemijos olimpiadoje dalyvavo 

trys dešimtokai: J. Brauklytė, 

L. Daukintis, S. Ţviliūtė. Net du iš jų tapo 
prizininkais: Jurgita Brauklytė laimėjo 

II-ąją vietą, o Linas Daukintis – III-iąją. 
Mokytoja V. Mačiulaitienė. 

    Rajono gimtosios lietuvių kalbos 

olimpiadoje dalyvavo 4 mūsų mokyklos 

mokiniai: dešimtokės J. Brauklytė, 

T. Ţviliūtė, dvyliktokai A. Vagnoriūtė, 

A. Petrauskas. 

    Rajono geografijos olimpiadoje 

dalyvavo du dešimtokai: A. Šedys ir 

L. Daukintis. 

    Rajono biologijos olimpiadoje dalyvavo 

dešimtokė S. Ţviliūtė. 

    Rajono anglų kalbos olimpiadoje 
dalyvavo 11 kl. mokiniai L. Pozingis ir 

D. Liutikaitė bei devintokas 

M. Negreckis. Martynas Negreckis  

laimėjo III-iąją vietą. Mokytoja 

I. Kniukštienė. 

    XXI šalies jaunųjų geologų olimpiadoje 

Vilniuje dalyvavo mūsų mokyklos jaunųjų 

geologų būrelio „Kūliai“ nariai: 

M. Pieškutė,  S. Mockus, A. Vitkutė, 

R. Vitkutė. Milda Pieškutė  uţėmė  

trečiąją vietą.  Mokytoja J. Pieškuvienė.  

Konkursuose 
     Šių metų tarptautiniame matematikos 

konkurse ,,Kengūra“ dalyvavo gausus 

būrys mūsų mokyklos mokinių: 

,,Nykštukų“ grupėje (1-2 kl.) – 7 

mokiniai, ,,Maţylių“ (3-4 kl.) – 13 

mokinių, ,,Bičiulių“ (5-6 kl.) – 17 

mokinių, ,,Kadetų“ (7-8 kl.) – 15 mokinių, 

,,Juniorų“ (9-10 kl.) – 21 mokinys. Visų 
atsakymų teisingumą tikrina egzaminų 

centras. Suţinoti rezultatus bus galima 

geguţės mėnesį interneto svetainėje 

adresu: kengura.lt  

    Vienuoliktokams uţdavinius spręsti 

labiau patinka kompiuteriu. 

Internetiniame konkurse ,,Eruditus“ jėgas 

išbandė 5 mokiniai. 
    Tarptautinio epistolinio rašinio 

konkurso ,,Įsivaizduok, kad esi miške 

augantis medis. Parašyk laišką ir 

paaiškink, kodėl svarbu saugoti miškus“ 
rajoniniame ture 5 klasės mokinė 

Algimanta Vaitkutė laimėjo trečiąją vietą. 
Mokytoja R. Damulienė. 

    Į respublikos jaunųjų filologų konkursą iš 

rajono buvo išsiųsti 2 darbai – abu mūsų 

mokyklos: 10 kl. mok. J. Brauklytės, 

S. Ţviliūtės, T. Ţviliūtės   darbas 

,,Deminutyvai: vartojimas liaudies pasakose 

ir jaunimo poţiūris į juos“, M. Jurgulytės ir 

A. Noreikaitės darbas apie metamorfozes 
liaudies pasakose.  Į baigiamąjį jaunųjų 

filologų renginį, kuris šiais metais vyks 

Maţeikiuose, kelialapį gavo 

Jurgitos Brauklytės, Simonos Ţviliūtės, 

Tomos Ţviliūtės darbas. Mokytoja 
R. Damulienė.  
      M. Viršilaitė (12 kl.) savo rašinį „Kodėl 

aš neemigruoju“  ir A. Jocytė (12 kl.) rašinį 

„Kai širdis uţgauta“ išsiuntė į Amerikoje 

organizuojamą Kęstučio ir a. a. Erikos 

Sidabrų vardo abiturientų rašinių konkursą. 

    Gausiai mokiniai įsijungė į  lietuvių 

kalbos konkursą internetu ,,Švari kalba – 
švari galva“. Puikiai uţduotis atlikusi 10 kl. 

mok. Simona Ţviliūtė respublikoje iš 

dešimtokų buvo penkta ir dalyvavo 

baigiamojoje šventėje Lietuvos Respublikos 

Seime. Mokytoja R. Damulienė. 

    Aktyviai (net 32) mokiniai dalyvavo 

internetiniame anglų kalbos konkurse 

,,Amberstar“, kuriame parodė ne tik anglų 

kalbos, bet ir angliškai kalbančių šalių 

istorijos, geografijos, kultūros ţinias. 7-8 kl. 

grupėje ,,Flyer“ geriausiai sekėsi 

aštuntokams Mildai  Pieškutei, Agniui 
 Urnėţai, 7 kl. mok. Aušrinei Petrauskaitei; 

9-10 kl ,,Lyder“ grupėje –  9 kl. mok. 

Martynui Negreckiui, 10 kl. Jurgitai  

Brauklytei; 11 kl. grupėje ,,Expert“ – 

Donatai Liutikaitei. 
     Internetiniame informacinių technologijų 

konkurse ,,Azerbaidţanas mano akimis“ 

geriausiai sekėsi 12 kl. moksleivėms            

I. Kasčiuškevičiūtei ir A. Jocytei, 

septintokėms   D. Zubrickaitei ir E. Jakaitei. 

Konferencijoje 
    Lietuvos moksleivių teorinėje-praktinėje 

etnokultūros konferencijoje ,,Mitinis 

poetinis ţmogaus, gyvūnų ir augalų 

pasaulis“, vykusioje Šiaulių ,,Romuvos“ 

gimnazijoje, dalyvavo 10 kl. mokinės 

M. Jurgulytė ir A. Noreikaitė. Jos susilaukė 

konferencijos rengėjų pagyrų uţ puikų 
mokslinį tiriamąjį darbą ,,Metamorfozės 

lietuvių liaudies pasakose“.  

Sporto varţybose 
 

    Vasario 24 d. vyko Plungės rajono kaimo 

vietovių mokyklų 3x3 krepšinio varţybos. 

Jose dalyvavo ir mūsų mokyklos 

krepšininkai, po atkaklių kovų iškovoję 

trečiąją vietą. Komandoje ţaidė 

Viktoras Vengalis,    Artūras Šedys, 
Vilius  Ţukauskas ir Algirdas  Pocius.  
Mokytoja D. Ščupokienė.   

    Sausio 19 d. Plungės sporto mokykla 

suorganizavo bendrojo lavinimo mokyklų 

komandines stalo teniso varţybas, kuriose 

dalyvavo mūsų mergaičių komanda ir 

laimėjo antrąją vietą. Ţaidė Neringa 

 Kasčiuškevičiūtė, Rugilė  Liutikaitė,  

Laura Valuţytė,  Rugilė Kutytė. 

    Sausį Salomėja Vagnoriūtė 

jėgas išbandė komandinėse 

Klaipėdos rajono stalo teniso 

varţybose. Ţaisdama „Ţvelsos“ 

komandos sudėtyje iškovojo antrąją 
vietą, o vasario 20 d. ji dalyvavo to 

paties rajono merginų-moterų stalo 

teniso pirmenybėse. Finaliniame 

susitikime įveikė buvusią mūsų 

mokyklos auklėtinę Sigitą  

Metrikytę ir laimėjo pirmąją vietą. 

    Kovo 11-osios proga vyko 

Plungės rajono vyrų stalo teniso 

turnyro „B“ lygos asmeninės 

varţybos. Šiame turnyre labai gerai 

ţaidė Audrius Jankevičius. Jis 

tapo nugalėtoju. Stalo tenisininkus 

treniruoja L. Pečkauskas. 
      

   Dešimtokų konferencija 
  
Šiais metais atsiradus galimybei 
kitaip organizuoti PUPP kalbėjimo 

dalį, mūsų mokykla taip ir padarė – 
Knygnešio dienos minėjimui 
suorganizavo konferenciją.  
     Jos metu visi 26 dešimtos 

klasės mokiniai turėjo pasakyti iš 

anksto paruoštą viešąją kalbą, 

kurią vertino lietuvių          

kalbos   mokytoja    Andţela 
Gramauskaitė. Pasisakymus taip 

pat stebėjo lietuvių kalbos 

mokytoja ir dešimtokų auklėtoja 

Ramutė Damulienė, mokyklos 

direktorius Leonas Pečkauskas ir 

pavaduotoja Alvyra Viršilienė. 

     Dviejuose konferencijos 

posėdţiuose išklausyti 24 

pranešimai įvairiomis temomis: 

mokiniai kalbėjo apie 

deminutyvus ir metamorfozes  
lietuvių liaudies pasakose, 

pristatė  paaugliams skirtų knygų 

penketukus,  samprotavo apie 

neprofesionalų ir profesionalų 

kuriamą ir atliekamą muziką,  

lietuvių kalbos tarmes, muziejus, 

lietuvių amatus,  geriausius ir 

prasčiausius filmus. Pirmąjį 

konferencijos posėdį vedė 

T. Ţviliūtė ir M. Tvirkutis, 

antrąjį – L. Kvekšaitė ir 

M. Meškauskas. 

     Pabaigoje dešimtokus pagyrė 

pavaduotoja ir klasės auklėtoja, o 

Mindaugas M. draugams ir 

mokytojams pagrojo elektrine 

gitara. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvyliktokų mintys... 
  Mūsų gyvenimas – tai kelionė, 

sudaryta iš etapų. Vienas iš jų yra 

mokykla. Aš galvoju, kad man bus 

labai liūdna uţbaigti šį gyvenimo 

etapą. Išsiskyrimas bus skausmingas. 

Pasistenkime suprasti savo kelionės 
draugus, jiems suklupus, būkime šalia 

ir padėkime.  

Salomėja V. 
 

 
 

 

   Mokyklos baigimas – tik pradţios 

pabaiga gyvenime, apie kurį daug 

geriau nusimano mūsų tėvai ir 

mokytojai. Tad belieka tikėtis, jog 

„Kulių gyvenimo  mokykla” mums 

padėjo išsiugdyti tinkamas vertybes 

bei ţingeidų, atsparų blogiui 

charakterį, padėsiantį atsilaikyti prieš 

būsimas gyvenimo vėtras. 
Dvyliktokas 

 
 

 

Kovo 11-oji  
   Minint Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 21-ąsiais metines  

sveikinimo ţodį tarė mokyklos 
direktorius L. Pečkauskas. Pagiedojus 

Lietuvos Valstybės himną  istorijos 

mokytojas K. Garasimavičius priminė 

Kovo 11-osios reikšmingumą ir 

apdovanojo šiai datai surengtų 

šaudymo varţybų nugalėtojus. 

   Koncertinę programą su mokiniais 

ruošė muzikos mokytoja G. Idzelienė. 

Tai 5-7 kl. kanklininkių ansamblis   

su šauniosiomis dainininkėmis 

trečiokėmis Livija ir Vilte. Ansamblį 

graţiai papildė trys smuikininkės – 
Milda, Gabrielė ir Monika (8-9 kl).  

5-6 klasių kanklininkų ansamblis taip 

pat turėjo savo smuikininkę – Rugilę. 

Pritariant šiems ansambliams du 

šokius pašoko mokytojos 

R. Malakauskienės išmokyti 1 kl. 

šokėjėliai. Nuoširdţiai suskambėjo 

Andriaus ir Martyno duetas. O 

koncertą nuotaikingai baigė 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  mokyklos merginų choras.  

 

Muzikos mokytoja G. Idzelienė 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Besimokydamas Kuliuose suvokiau, jog 

galiu didţiuotis, kad esu lietuvis, kad 

baigsiu Kulių vidurinę mokyklą, o 

labiausiai didţiuojuosi savimi ir kitais 

ţmonėmis, jei gimę  lietuviais, jais ir 

išliks… 
Dvyliktokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tegu ši draugystė, trukusi dvylika metų, 

bus amţina. Juk kartu mes buvome 

laimingi, kartais nusivylę, bet mylimi. 

Tikėkime vieni kitais, tikėkim savo 

likimu. Ir neuţmirškim tų, šalia kurių 

kasdien jautėmės ypatingi…            

                                                    Agnė B. 

Tarptautinė teatro diena 
    Kulių  vidurinės mokyklos dramos būrelis, vadovaujamas mokytojos 

V. Simėnienės, Tarptautinės teatro dienos proga  visiems pradinukams ir jų 
mokytojoms parodė spektaklį „Snieguolė ir septyni nykštukai“.  

Šiame spektaklyje vaidino daug mūsų klasės draugų: Gabija, Kamilė, Neringa, 

 Ţivilė, Giedrius, Tadas, Mindaugas, Karolis, Gabrielė, Lukas, Laura, ir  

pirmokai Neda ir Deividas.  

    Snieguolė suţavėjo savo groţiu,  

septyni maţi nykštukai buvo 

nepakartojami, snieguolės draugai 

ţvėreliai truputį nedrąsūs, o piktoji 

pamotė vaidinimo pabaigoje paţadėjo 

pasikeisti ir būti gera. 

    Pasidţiaugti maţaisiais aktoriais 

surado laiko mokyklos direktorius ir 
pavaduotoja. 

 
               4 kl. mok. V. Liutika, S. Viršilas 
 
 

      Ţemės diena 
    Kovo 20 d. – Ţemės dieną – mokykloje vyko akcija „Kiekvienam paukšteliui po 

namelį“. Akcijoje dalyvavo 1-10 klasių mokiniai, kurie atnešė 18 inkilėlių. 
Aktyviausi buvo pradinių klasių mokiniai.  

    Vienas inkilėlis išsiskyrė iš kitų savo dydţiu – jame vienu metu galės 

apsigyventi 5 paukštelių šeimos. Inkilo  autorius 10 klasės mokinys D. Šernas.  

     Į šventę buvo atvykęs ir fotomenininkas, rašytojas Kostas  Slivskis. Jis surengė 

parodą ir paruošė paskaitą 5-12 klasių mokiniams. 

 Biologijos mokytoja J. Narutavičienė 

 

    Dvyliktokai Šimtadienio šventėje 

 



 

 
Sveikiname Donatą 

Liutikaitę tapus 

mokyklos mokinių 

Prezidente! 

 

 

Dţiaugiamės moksleivių 

pasiekimais! 

Olimpiadose 
    Rajoninėje matematikos olimpiadoje 

dalyvavo 8 kl mokinė M. Pieškutė, 

10 klasės mokinė J. Brauklytė ir du 

4 klasės mokiniai: S. Viršilas ir 

M. Abrutis. Aštuntokė Milda Pieškutė 

iškovojo rajone pirmąją vietą. Mokytoja 

J. Černevičienė.    

    Rajono chemijos olimpiadoje dalyvavo 

trys dešimtokai: J. Brauklytė, 

L. Daukintis, S. Ţviliūtė. Net du iš jų tapo 
prizininkais: Jurgita Brauklytė laimėjo 

II-ąją vietą, o Linas Daukintis – III-iąją. 
Mokytoja V. Mačiulaitienė. 

    Rajono gimtosios lietuvių kalbos 

olimpiadoje dalyvavo 4 mūsų mokyklos 

mokiniai: dešimtokės J. Brauklytė, 

T. Ţviliūtė, dvyliktokai A. Vagnoriūtė, 

A. Petrauskas. 

    Rajono geografijos olimpiadoje 

dalyvavo du dešimtokai: A. Šedys ir 

L. Daukintis. 

    Rajono biologijos olimpiadoje dalyvavo 

dešimtokė S. Ţviliūtė. 

    Rajono anglų kalbos olimpiadoje 
dalyvavo 11 kl. mokiniai L. Pozingis ir 

D. Liutikaitė bei devintokas 

M. Negreckis. Martynas Negreckis  

laimėjo III-iąją vietą. Mokytoja 

I. Kniukštienė. 

    XXI šalies jaunųjų geologų olimpiadoje 

Vilniuje dalyvavo mūsų mokyklos jaunųjų 

geologų būrelio „Kūliai“ nariai: 

M. Pieškutė,  S. Mockus, A. Vitkutė, 

R. Vitkutė. Milda Pieškutė  uţėmė  

trečiąją vietą.  Mokytoja J. Pieškuvienė.  

Konkursuose 
     Šių metų tarptautiniame matematikos 

konkurse ,,Kengūra“ dalyvavo gausus 

būrys mūsų mokyklos mokinių: 

,,Nykštukų“ grupėje (1-2 kl.) – 7 

mokiniai, ,,Maţylių“ (3-4 kl.) – 13 

mokinių, ,,Bičiulių“ (5-6 kl.) – 17 

mokinių, ,,Kadetų“ (7-8 kl.) – 15 mokinių, 

,,Juniorų“ (9-10 kl.) – 21 mokinys. Visų 
atsakymų teisingumą tikrina egzaminų 

centras. Suţinoti rezultatus bus galima 

geguţės mėnesį interneto svetainėje 

adresu: kengura.lt  

    Vienuoliktokams uţdavinius spręsti 

labiau patinka kompiuteriu. 

Internetiniame konkurse ,,Eruditus“ jėgas 

išbandė 5 mokiniai. 
    Tarptautinio epistolinio rašinio 

konkurso ,,Įsivaizduok, kad esi miške 

augantis medis. Parašyk laišką ir 

paaiškink, kodėl svarbu saugoti miškus“ 
rajoniniame ture 5 klasės mokinė 

Algimanta Vaitkutė laimėjo trečiąją vietą. 
Mokytoja R. Damulienė. 

    Į respublikos jaunųjų filologų konkursą iš 

rajono buvo išsiųsti 2 darbai – abu mūsų 

mokyklos: 10 kl. mok. J. Brauklytės, 

S. Ţviliūtės, T. Ţviliūtės   darbas 

,,Deminutyvai: vartojimas liaudies pasakose 

ir jaunimo poţiūris į juos“, M. Jurgulytės ir 

A. Noreikaitės darbas apie metamorfozes 
liaudies pasakose.  Į baigiamąjį jaunųjų 

filologų renginį, kuris šiais metais vyks 

Maţeikiuose, kelialapį gavo 

Jurgitos Brauklytės, Simonos Ţviliūtės, 

Tomos Ţviliūtės darbas. Mokytoja 
R. Damulienė.  
      M. Viršilaitė (12 kl.) savo rašinį „Kodėl 

aš neemigruoju“  ir A. Jocytė (12 kl.) rašinį 

„Kai širdis uţgauta“ išsiuntė į Amerikoje 

organizuojamą Kęstučio ir a. a. Erikos 

Sidabrų vardo abiturientų rašinių konkursą. 

    Gausiai mokiniai įsijungė į  lietuvių 

kalbos konkursą internetu ,,Švari kalba – 
švari galva“. Puikiai uţduotis atlikusi 10 kl. 

mok. Simona Ţviliūtė respublikoje iš 

dešimtokų buvo penkta ir dalyvavo 

baigiamojoje šventėje Lietuvos Respublikos 

Seime. Mokytoja R. Damulienė. 

    Aktyviai (net 32) mokiniai dalyvavo 

internetiniame anglų kalbos konkurse 

,,Amberstar“, kuriame parodė ne tik anglų 

kalbos, bet ir angliškai kalbančių šalių 

istorijos, geografijos, kultūros ţinias. 7-8 kl. 

grupėje ,,Flyer“ geriausiai sekėsi 

aštuntokams Mildai  Pieškutei, Agniui 
 Urnėţai, 7 kl. mok. Aušrinei Petrauskaitei; 

9-10 kl ,,Lyder“ grupėje –  9 kl. mok. 

Martynui Negreckiui, 10 kl. Jurgitai  

Brauklytei; 11 kl. grupėje ,,Expert“ – 

Donatai Liutikaitei. 
     Internetiniame informacinių technologijų 

konkurse ,,Azerbaidţanas mano akimis“ 

geriausiai sekėsi 12 kl. moksleivėms            

I. Kasčiuškevičiūtei ir A. Jocytei, 

septintokėms   D. Zubrickaitei ir E. Jakaitei. 

Konferencijoje 
    Lietuvos moksleivių teorinėje-praktinėje 

etnokultūros konferencijoje ,,Mitinis 

poetinis ţmogaus, gyvūnų ir augalų 

pasaulis“, vykusioje Šiaulių ,,Romuvos“ 

gimnazijoje, dalyvavo 10 kl. mokinės 

M. Jurgulytė ir A. Noreikaitė. Jos susilaukė 

konferencijos rengėjų pagyrų uţ puikų 
mokslinį tiriamąjį darbą ,,Metamorfozės 

lietuvių liaudies pasakose“.  

Sporto varţybose 
 

    Vasario 24 d. vyko Plungės rajono kaimo 

vietovių mokyklų 3x3 krepšinio varţybos. 

Jose dalyvavo ir mūsų mokyklos 

krepšininkai, po atkaklių kovų iškovoję 

trečiąją vietą. Komandoje ţaidė 

Viktoras Vengalis,    Artūras Šedys, 
Vilius  Ţukauskas ir Algirdas  Pocius.  
Mokytoja D. Ščupokienė.   

    Sausio 19 d. Plungės sporto mokykla 

suorganizavo bendrojo lavinimo mokyklų 

komandines stalo teniso varţybas, kuriose 

dalyvavo mūsų mergaičių komanda ir 

laimėjo antrąją vietą. Ţaidė Neringa 

 Kasčiuškevičiūtė, Rugilė  Liutikaitė,  

Laura Valuţytė,  Rugilė Kutytė. 

    Sausį Salomėja Vagnoriūtė 

jėgas išbandė komandinėse 

Klaipėdos rajono stalo teniso 

varţybose. Ţaisdama „Ţvelsos“ 

komandos sudėtyje iškovojo antrąją 
vietą, o vasario 20 d. ji dalyvavo to 

paties rajono merginų-moterų stalo 

teniso pirmenybėse. Finaliniame 

susitikime įveikė buvusią mūsų 

mokyklos auklėtinę Sigitą  

Metrikytę ir laimėjo pirmąją vietą. 

    Kovo 11-osios proga vyko 

Plungės rajono vyrų stalo teniso 

turnyro „B“ lygos asmeninės 

varţybos. Šiame turnyre labai gerai 

ţaidė Audrius Jankevičius. Jis 

tapo nugalėtoju. Stalo tenisininkus 

treniruoja L. Pečkauskas. 
      

   Dešimtokų konferencija 
  
Šiais metais atsiradus galimybei 
kitaip organizuoti PUPP kalbėjimo 

dalį, mūsų mokykla taip ir padarė – 
Knygnešio dienos minėjimui 
suorganizavo konferenciją.  
     Jos metu visi 26 dešimtos 

klasės mokiniai turėjo pasakyti iš 

anksto paruoštą viešąją kalbą, 

kurią vertino lietuvių          

kalbos   mokytoja    Andţela 
Gramauskaitė. Pasisakymus taip 

pat stebėjo lietuvių kalbos 

mokytoja ir dešimtokų auklėtoja 

Ramutė Damulienė, mokyklos 

direktorius Leonas Pečkauskas ir 

pavaduotoja Alvyra Viršilienė. 

     Dviejuose konferencijos 

posėdţiuose išklausyti 24 

pranešimai įvairiomis temomis: 

mokiniai kalbėjo apie 

deminutyvus ir metamorfozes  
lietuvių liaudies pasakose, 

pristatė  paaugliams skirtų knygų 

penketukus,  samprotavo apie 

neprofesionalų ir profesionalų 

kuriamą ir atliekamą muziką,  

lietuvių kalbos tarmes, muziejus, 

lietuvių amatus,  geriausius ir 

prasčiausius filmus. Pirmąjį 

konferencijos posėdį vedė 

T. Ţviliūtė ir M. Tvirkutis, 

antrąjį – L. Kvekšaitė ir 

M. Meškauskas. 

     Pabaigoje dešimtokus pagyrė 

pavaduotoja ir klasės auklėtoja, o 

Mindaugas M. draugams ir 

mokytojams pagrojo elektrine 

gitara. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dvyliktokų mintys... 
  Mūsų gyvenimas – tai kelionė, 

sudaryta iš etapų. Vienas iš jų yra 

mokykla. Aš galvoju, kad man bus 

labai liūdna uţbaigti šį gyvenimo 

etapą. Išsiskyrimas bus skausmingas. 

Pasistenkime suprasti savo kelionės 
draugus, jiems suklupus, būkime šalia 

ir padėkime.  

Salomėja V. 
 

 
 

 

   Mokyklos baigimas – tik pradţios 

pabaiga gyvenime, apie kurį daug 

geriau nusimano mūsų tėvai ir 

mokytojai. Tad belieka tikėtis, jog 

„Kulių gyvenimo  mokykla” mums 

padėjo išsiugdyti tinkamas vertybes 

bei ţingeidų, atsparų blogiui 

charakterį, padėsiantį atsilaikyti prieš 

būsimas gyvenimo vėtras. 
Dvyliktokas 

 
 

 

Kovo 11-oji  
   Minint Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo 21-ąsiais metines  

sveikinimo ţodį tarė mokyklos 
direktorius L. Pečkauskas. Pagiedojus 

Lietuvos Valstybės himną  istorijos 

mokytojas K. Garasimavičius priminė 

Kovo 11-osios reikšmingumą ir 

apdovanojo šiai datai surengtų 

šaudymo varţybų nugalėtojus. 

   Koncertinę programą su mokiniais 

ruošė muzikos mokytoja G. Idzelienė. 

Tai 5-7 kl. kanklininkių ansamblis   

su šauniosiomis dainininkėmis 

trečiokėmis Livija ir Vilte. Ansamblį 

graţiai papildė trys smuikininkės – 
Milda, Gabrielė ir Monika (8-9 kl).  

5-6 klasių kanklininkų ansamblis taip 

pat turėjo savo smuikininkę – Rugilę. 

Pritariant šiems ansambliams du 

šokius pašoko mokytojos 

R. Malakauskienės išmokyti 1 kl. 

šokėjėliai. Nuoširdţiai suskambėjo 

Andriaus ir Martyno duetas. O 

koncertą nuotaikingai baigė 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  mokyklos merginų choras.  

 

Muzikos mokytoja G. Idzelienė 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Besimokydamas Kuliuose suvokiau, jog 

galiu didţiuotis, kad esu lietuvis, kad 

baigsiu Kulių vidurinę mokyklą, o 

labiausiai didţiuojuosi savimi ir kitais 

ţmonėmis, jei gimę  lietuviais, jais ir 

išliks… 
Dvyliktokas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tegu ši draugystė, trukusi dvylika metų, 

bus amţina. Juk kartu mes buvome 

laimingi, kartais nusivylę, bet mylimi. 

Tikėkime vieni kitais, tikėkim savo 

likimu. Ir neuţmirškim tų, šalia kurių 

kasdien jautėmės ypatingi…            

                                                    Agnė B. 

Tarptautinė teatro diena 
    Kulių  vidurinės mokyklos dramos būrelis, vadovaujamas mokytojos 

V. Simėnienės, Tarptautinės teatro dienos proga  visiems pradinukams ir jų 
mokytojoms parodė spektaklį „Snieguolė ir septyni nykštukai“.  

Šiame spektaklyje vaidino daug mūsų klasės draugų: Gabija, Kamilė, Neringa, 

 Ţivilė, Giedrius, Tadas, Mindaugas, Karolis, Gabrielė, Lukas, Laura, ir  

pirmokai Neda ir Deividas.  

    Snieguolė suţavėjo savo groţiu,  

septyni maţi nykštukai buvo 

nepakartojami, snieguolės draugai 

ţvėreliai truputį nedrąsūs, o piktoji 

pamotė vaidinimo pabaigoje paţadėjo 

pasikeisti ir būti gera. 

    Pasidţiaugti maţaisiais aktoriais 

surado laiko mokyklos direktorius ir 
pavaduotoja. 

 
               4 kl. mok. V. Liutika, S. Viršilas 
 
 

      Ţemės diena 
    Kovo 20 d. – Ţemės dieną – mokykloje vyko akcija „Kiekvienam paukšteliui po 

namelį“. Akcijoje dalyvavo 1-10 klasių mokiniai, kurie atnešė 18 inkilėlių. 
Aktyviausi buvo pradinių klasių mokiniai.  

    Vienas inkilėlis išsiskyrė iš kitų savo dydţiu – jame vienu metu galės 

apsigyventi 5 paukštelių šeimos. Inkilo  autorius 10 klasės mokinys D. Šernas.  

     Į šventę buvo atvykęs ir fotomenininkas, rašytojas Kostas  Slivskis. Jis surengė 

parodą ir paruošė paskaitą 5-12 klasių mokiniams. 

 Biologijos mokytoja J. Narutavičienė 

 

    Dvyliktokai Šimtadienio šventėje 

 



 

                                 Ramutė Damulienė 

 
„Ach, būki dar nors dūžtančiose formose,  

 Pasauli, man prasmingas ir gražus“  

                                          (V. Mačernis) 

 
Ką gi reiškia gyvent, 
Kada dūţta nedūţtantis laikas? 

Atsiklaupt, atsigerti vandens 

Iš kibiro viso lyg vaikas. 
Ir plačiom akim į tave, 

O Būtie! Į tave paţiūrėti. 

Lyja lyja dienom, tavyje 

Rasiu kuo dar tikėti. 
Atsivėrus visa širdimi 

Lyg kraujuota ţaizda priešais vėją, 

O Būtie! Aš tikėsiu tavim 
Ir šiandien, ir rytoj kaip tikėjus. 

Dūţta formos aplink, ir laike 

Gal minutei sustoji, sekundei. 
O paskui – tekinom į tave, 

O Būtie! Tu vis gundai. 

 

                                  (Atkelta iš 1 pusl.)              Kuliškiai nepaklydo „Žinių miške” 

 
Bene vienas didžiausių šių metų Kulių vidurinės laimėjimų yra pergalė Rietavo miškų urėdijos ir „Spindu-

lio“ radijo stoties viktorinoje  „Žinių miškas“, kurioje mūsų mokyklos dalyvavimą organizavo entuziastingai 
nusiteikusi socialinė pedagogė Simona Pargaliauskytė.  

Dar rudenį Rietavo miškų urėdijos atstovas ryšiams su visuomene ţurnalistas Eugenijus Bunka pakvietė 

Plungės rajono vidurinių mokyklų vyresniųjų klasių moksleivius susirungti ţinių viktorinoje „Ţinių miškas“ 
„Spindulio“ radijo tiesioginiame eteryje. Projektą parėmė nemaţai Plungės verslo įmonių, kurios įsteigė prizus 

uţ kiekvieno turo pergalę. 

Viktorinoje dalyvavo šešios Plungės miesto ir rajono komandos: „Saulės“ ir Platelių gimnazijos, Plungės 

Senamiesčio, Alsėdţių, Ţemaičių Kalvarijos ir Kulių vidurinių mokyklų. Du etapus komandos varţėsi ne susi-
tikdamos akis į akį, o sėdėdamos savo mokyklose prie radijo imtuvų ir klausydamos „Spindulio“ bangomis 

perduodamų klausimų bei teisingus atsakymus pasakydamos į eterį greičiau uţ priešininkus. Klausimai buvo 

sudėtingi, tačiau po įtemptos kovos pirmąją vietą uţėmė mūsų mokyklos komanda, kurią sudarė Milda 
Pieškutė (8 kl.), Jurgita Brauklytė (10 kl.), Donata Liutikaitė (11 kl.), Monika Viršilaitė (12 kl.), Aurelija 

Jocytė (12 kl.) ir Andrius Petrauskas (12 kl.). Kulių vidurinės mokyklos bendruomenė dţiaugėsi, kad 

baigiamasis renginys, kuriame dalyvavo visos minėtos komandos ir būrys kitų svečių, vyko mūsų mokykloje. 

Dţiugu, kad viktorinos metu kiti mokyklos mokiniai ir mokytojai palaikė mūsų komandą ir padėjo atsakyti 
į klausimus, tai parodė, jog kuliškiai ne tik stiprūs varţovai ir pelnytai laimėjo pirmąją vietą, bet ir tai, kad 

mokyklos bendruomenę sieja glaudus ryšys, padėjęs komandai įveikti kelią į pergalę.  

 

Nr. 14 

 

 
 Informacinis biuletenis, skirtas Kulių vidurinės mokyklos bendruomenei   2011 m. balandis 

 

Mokomės ne mokyklai, o gyvenimui... 

 
Nors mokslo metai jau gerokai persirito per vidurį, vis dar norisi atsigręţti atgal ir apţvelgti pirmo pusmečio 

mokymosi rezultatus. Paţymiai rašomi 5-12 klasių 163 mokiniams. Labiausiai dţiaugiamės net 37 pirmūnų 

rezultatais. Jų paţymių vidurkis yra 9 ir daugiau. Ypač dţiugu, kad net 3 mokyklos mokiniai I-ą pusmetį baigė 

vien dešimtukais. Yra į ką lygiuotis! Tai 8 kl. mokinė Milda Pieškutė ir net du dvyliktokai – Monika Viršilaitė 

ir Andrius Petrauskas.  

Labiau pasistengti turi tie 14 mokinių, kuriems pirmame pusmetyje išvestas bent vienas nepatenkinamas 

paţymys. Be to, antro pusmečio įvertinimai visiems yra dar svarbesni negu pirmo – nuo jų didţia dalimi 

priklauso, kokiais paţymiais uţbaigsite mokslo metus, ar neteks ir vasarą vartyti vadovėlių ir bandyti uţlipdyti 

spragas... 

 

Sveikiname 2010-2011 m. m. 

I-ojo pusmečio pirmūnus! 
Klasė Vardas, pavardė Kuliškiai nepaklydo „Žinių miške” 

 

      Bene   vienas   didžiausių    šių  

metų Kulių vidurinės mokyklos 

laimėjimų yra  pergalė Rietavo miškų 

urėdijos  ir  „Spindulio“   radijo sto-

ties viktorinoje  „Žinių  miškas“, 
kurioje mūsų mokyklos dalyvavimą 

organizavo entuziastingai nusiteikusi 

socialinė pedagogė Simona 
Pargaliauskytė. 
 (Tęsinys 4  pusl.) 
                                                                         „Ţinių miško“ komanda su apdovanojimais 

 

 

 

 
 

 

 

5 
 

 

 

Karolina Urnėţaitė 
Eva Bieliauskaitė 

Rugilė Liutikaitė 

Algimanta Vaitkutė 

6 Audronė Vitkutė 
Rugilė Kutytė 

Erika Metrikytė 

Saulius Mockus 

7 Aušrinė Petrauskaitė 

Domantas Vagonis 

Mark Gargun 

Daiva Alčauskytė 

8 Milda Pieškutė 

9 Raminta Vitkutė 

Benas Lakštutis 

Evelina Šiaulytė 
Laurynas Viršilas 

10 Jurgita Brauklytė 

Toma Ţviliūtė 
Simona Ţviliūtė 

Agnė Noreikaitė 

Artūras Šedys 

Linas Daukintis 
Monika Jurgulytė 

Viktorija Kononovaitė 

Indrė Domarkaitė 
Gintarė Tamašauskaitė 

11 Donata Liutikaitė 

Laimonas Pozingis 

Laima Urnėţaitė 

12 Andrius Petrauskas 

Monika Viršilaitė 

Aurelija Jocytė 
Giedrė Budvytytė 

Agnė Budvytytė 

Indrė Mockutė 

Salomėja Vagnoriūtė 

 

              Neringa Kasčiuškevičiūtė, 4 kl.  

 

 
Mano pasaulis 

 

Aš savam pasauly mačiau 

Aukštą medį, ţalią,  ţalią ligi dangaus, 
O ten  kaţkur toli – raudoną gėlių pievą. 

Aš tai mačiau savam pasauly. 

 
Aš savam pasauly girdėjau 

Ošiantį mišką, tyliai siūbuojančias šakas 

Ir varles, kvarksinčias savo dainelę. 
Štai ką girdėjau savam pasauly. 

 

Aš savam pasauly jaučiau 

Veidą man glostantį vėją 
Ir tyliai banguojančią jūrą. 

Aš tai jaučiau savam pasauly. 

 
 

Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimui reikalingas abipusis 

bendradarbiavimas su mokinių tėvais, globėjais, rėmėjais. Džiaugiamės, kad 

sulaukiame vis didesnio supratimo ir pagalbos. 

Dėkojame: 
 už pagalbą organizuojant keliones į olimpiadas, varžybas ir konkursus: 

Daivai Vengalienei, Daivai Petrauskienei, Ritai ir Alfredui Abručiams, Aušrai 
Petrauskienei, Loretai Degutienei, Vidai Budvytienei, Vilmai Navickienei, 

Arvydui Liutikai, Pranui Šiauliui, Gintarui Vagnoriui, Danguolei Vaitkuvienei, 

Romui Ţiliui, Rasai Šlušnienei, Vilmai Jankevičienei, Vladui Ţviliui, 

Reginai Brauklienei, Raimundui Daukinčiui, Kristinai Ţvilienei, 
Alfonsui Savičiui, Alvydui Vitkui, Rimantui Noreikai, Vytautui Jurguliui; 

 už klasių remontą: priešmokyklinės, antros, ketvirtos, dešimtos klasių tėvams; 

 už padovanotas priemones ugdymo aplinkai gerinti: Egidijui Jankevičiui, 
Steponui Kučiui, Rasai ir Zigmui Viršilams, Petrui Budvyčiui, Alfredui Mitkui 

ir Egidijui Rapaliui; 

 už materialinę pagalbą vykdant ugdymo procesą: Svajūnui Šlajui, Jūratei ir 
Gintautui Domarkams, Graţinai Balsienei, Ritai ir Alfredui 

Abručiams, Arūnui Idzeliui, Jovitai ir Rimui Šernams, Ramutei Lygnugarienei.  

 

Ačiū visiems, kurie rūpinasi ir padeda siekti geresnių rezultatų! 

 

Sveiki! 
        Išgirdęs, kad 2011-ieji metai paskelbti Tarptautiniais miškų metais, aš, seniausias miško pakraščio Ąţuolas, rašau laišką 

Jums, mielieji ţmonės. Dţiaugiuosi, kad pagaliau išaušo saulėtas pavasario rytas ir ėmė mus visus budinti iš gilaus ţiemos 

miego. Ir štai aš noriu sušukti garsiai: 

  – Labas! Labas! Labas visiems! 

        Bet man nėra taip linksma ir dţiugu, nes kiekvieną pavasarį prisimenu tą dieną, kai atėjote  Jūs   su savo vaikais į mišką 
ir tyčia ar netyčia nuplėšėte nuo manęs mylimą, ilgai augintą, trapią šaką. Mane labai mylėjo mano tėtis – didţiausias, 

galingiausias medis, jis glostė mane savo didelėm, bet švelniom šakom.  Turėjau iškęsti skausmą ne tik tada, bet ir  kasmet 

vis sunkiau man su ta ţaizda: vis dirgina ją lietūs ir vėjai. Pagalvoju, kad laiko atsukti negalima, šaka nebeuţaugs, bet 

paskutiniuoju metu man atrodo, kad dabar ţmonės yra geresni.  

        Daţnai miško pakrašty girdţiu susirūpinusius Jūsų balsus apie miškų išsaugojimą. Mačiau vyrus, vartančius  popieriaus 

lapą, kuriame nupieštas labai graţus medis, savo šakomis glėbiantis ir ţmogų, ir gyvūną, ir lietų, ir... visą pasaulį. Taip, juk 

tai piešinys, skelbiantis, jog „miškas – ţmonėms“.  

                                                                                                                                                             Pagarbiai! 

 Senasis  Aţuolas 

Penktokė Algimanta Vaitkutė Tarptautinio epistolinio rašinio konkurso  „Įsivaizduok, kad esi miške augantis medis. Parašyk 

laišką ir paaiškink, kodėl svarbu saugoti miškus“ rajono ture laimėjo 3 vietą. Spausdiname ištrauką iš jos rašinio. Visą rašinį 

galite perskaityti mokyklos trečiame aukšte esančiame stende. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 Savaitę be patyčių, 
kuri vyko kovo 21-25 

dienomis, vainikavo 

mokyklos mokinių 

sudaryta gyva šypsena. 


