
Darbas išsiųstas į respublikinį konkursą 
 

 

 

 

Mokinių tarybos veikla 
   Šiais mokslo metais vėl aktyviai darbuojasi mokinių taryba. Vienas iš pačių gražiausių renginių – jau tradicija tapusi „Gerumo savaitė“, 

kai siekiama pritraukti kuo daugiau mokinių dalintis gerumu ir jį kurti. Juk gerumas – tai žmogaus dvasios pakilimo būsena, geros 

savijautos priežastis. Ir svarbiausia, kad gerumo skleidimas nieko nekainuoja! 

   Lapkričio 16-ąją, socialinės pedagogės paraginti, su malonu įsiliejome į Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą. Visos  klasės 

lankstė, karpė, piešė laivelius su užrašais apie tolerancijos supratimą. Visi laiveliai nuostabiai „suplaukė“ į „tolerancijos jūrą“. 

   Prieš Kalėdas mokiniai buvo skatinami pajusti kalėdinę dvasią. Įžiebiant Kalėdų eglę Kulių miestelio centre, buvo raginama atsinešti 

kuo daugiau šviečiančių prietaisų, skleidžiančių šviesą ir ramybę. Mokinių taryba šiemet dalyvavo ir tradiciniame 12-okų  

organizuojamame Kalėdiniame karnavale: nuotaikingai ir džiaugsmingai skelbdami apie atėjusias šventes sudainavome Egidijaus 

Sipavičiaus dainą „Krenta sniegas“.  

   Sausio mėnesį vyko filmo „Mano vardas Khanas“ peržiūra. Vasario mėnesį visus kvietėme dalyvauti sveikatinimo projekto „Nedelsk“ 

akcijoje „Tūkstantis gervelių“, į kurią aktyviausiai įsijungė pradinių klasių 

mokiniai, darželio auklėtiniai. Popierinės gervelės, simbolizuojančios taiką ir 

viltį, džiugino Kulių miestelio ambulatorijos darbuotojus ir čia besilankančius 

ligonius.  

   Užgavėnių dieną mokykloje buvo „Blynų šventė“. Mokiniai mokyklos 

valgykloje valgė atsineštus blynus ir kitus Užgavėnių skanėstus bei gėrė arbatą,  

koridoriuose skambėjo linksmos ir nuotaikingos dainos, kurios skatino greičiau 

pasitikti pavasarį. 

  Pasitikdami pavasarį turime daug idėjų ir sumanymų. Būk ir TU aktyvus 

mokinys, įsiliek į veiklą ir paįvairink mokyklos gyvenimą savo idėjomis! 
Socialinė pedagogė J Adomauskienė  ir mokinių tarybos  narė T. Žviliūtė, 11 kl. 

 

   

 
   2011-ieji buvo paskelbti tarmių metais, todėl rudenį mūsų mokykloje buvo vykdomas projektas „BŪK ŽEMAITIS“. Diena prasidėjo 

konferencija ,,Žemaičiai: istorija, kalba, kultūra, gyvenimo būdas“, kurioje 8-12 klasių mokiniai pristatė 13 savo pranešimų Žemaitijos 

tema. Antroji projektinės dienos dalis buvo 5-8 ir 9-12  klasių popietės-viktorinos ,,BŪK 

ŽEMAITIS“. Nugalėjo šeštokai ir dešimtokai. Tarp renginių mokiniai galėjo pasiklausyti 

žemaitiškų dainų, patys padainuoti, pašokti ir net padūkti, nes įspūdingą programą 

projektinei dienai paruošė svečiai – Kulių folklorinis ansamblis „Vaisgamta“. Vėliau 

svečiai dalyvavo pradinių klasių popietėje ,,Žemaitiški šokiai ir žaidimai“. Projektinei 

dienai buvo išleistas stendas ,,Žemaitija – tu mano mieliausia“, rengtos matematikos, 

anglų kalbos ir kitos pamokos integruojant temą ,,Būk žemaitis“. Atyviausiems 

mokiniams ir mokytojams padovanoti pačių pagaminti knygų skirtukai, parengtas 

lankstinukas – programėlė, kurioje dėmesį traukė V. Mačernio žodžiai: ,,Jegu nuori kon 

našē pasakītė, ta tik žemaitėškā tegali. Je pasakā sakini, ta žėnā, ka pasakē. O 

aukštaitėškā: žiuopčiuoji, žiuopčiuoji ėr nežėnā, kas išes”.  Mokytoja R. Damulienė 
  

   

   Kiekvienais metais organizuojamas  Tarptautinis epistolinio rašinio konkursas. Šiais metais tema „Parašyk tave žavinčiam 

sportininkui arba sporto pasaulio atstovui laišką apie tai, ką tau reiškia olimpinės žaidynės“ puikų rašinį parašė 6 klasės mokinė 

Algimanta Vaitkutė (mokytoja R. Damulienė). Rajoniniame ture jos darbas buvo pripažintas geriausiu ir išsiųstas į respublikinį 

konkurso turą. Sveikiname Algimantą ir siūlome perskaityti ištrauką!   

   „Gerbiama Vida, džiūgaudama, kad lauke sninga ir galėsiu slidinėti, rašau Jums laišką, norėdama pasikalbėti apie Olimpines 

žaidynes. Manau, kad ir Jūs džiaugiatės sniegu. Dabar slidinėdama galite sustoti ir pasigrožėti žiemos sukurtomis grožybėmis: 

apšerkšnijusiais medžiais, apsnigtais laukais, žibančiu nuo saulės sniegu. Neabejoju, kad to Jūs negalėjote padaryti 1988 metais 

Kalgaryje ar Vankuverio olimpiadoje. Tada Jums nelabai rūpėjo gamta ir žiemos vaizdai, nes stengėtės pateisinti savo, trenerio viltis ir 

pasiekti kuo geresnį rezultatą. Jums tai pavyko! Sirgaliai džiūgavo: Vida Vencienė – Olimpinė čempionė! Ir nors tada aš net nebuvau 

gimusi, vėliau dar mažytė būdama jau žinojau Jūsų pavardę! <...> Todėl man labai patinka Olimpinės žaidynės, o ypač Žiemos 

olimpiados. Pirmiausia man labai svarbu Olimpiniai simboliai – žiedai, šūkis ir liepsna. Man žaidynės – tai taikus tautų bendravimas. 

Nesvarbu, kad esame skirtingos odos spalvos, kalbame įvairiomis kalbomis, kitaip rengiamės, sportas suvienija žmoniją. <...> 

   Tad įsispirsiu į slides ir šliuošiu į gražių vaizdų „medžioklę“ gamtos pasaulyje. Lauksiu vasaros ir Olimpinių žaidynių Londone, o 

netruks ateiti ir 2014-ieji su Žiemos olimpiada Sočyje.“ 
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 Informacinis biuletenis, skirtas Kulių vidurinės mokyklos bendruomenei   2012 m. kovas 

Yra tiktai vienas kelias į žmogų, ir tas kelias vadinasi Pareiga. (Just. Marcinkevičius) 

   Ką tik sveikinome dvyliktokus su šimtadieniu – vadinasi, visai nedaug liko iki mokslo metų pabaigos. Visų 

metų mokymosi sėkmės ir nesėkmės daug priklauso nuo pirmojo pusmečio, kuris baigėsi sausio 31 dieną, 

rezultatų. Daugumos mokinių pasiekimai džiugina. Mokykloje – net 30 mokinių  pirmūnų! 
 

Sveikiname 2011-2012 m. m. 

I-ojo pusmečio pirmūnus! 

Vien dešimtukais  
Jurgita Brauklytė (11 kl.) 

Milda Pieškutė (9 kl.) 

Devintukais ir dešimtukais 

Donata Liutikaitė (12 kl.) 

Toma Žviliūtė (11 kl.) 

Simona Žviliūtė (11 kl.) 

Agnė Noreikaitė (11 kl.) 

Eva Bieliauskaitė (6 kl.) 

Kamilė Martinkutė (5 kl.) 

Gabrielė Domarkaitė (5 kl.) 

Tadas Vasylius (5 kl.) 

Pažymių vidurkis 9 ir 

daugiau 

Laimonas Pozingis (12 kl.) 

Laima Urnėžaitė (12 kl.) 

Artūras Šedys (11 kl.) 

Linas Daukintis (11 kl.) 

Martynas Negreckis (10 kl.)  

Benas Lakštutis (10 kl.) 

Laurynas Viršilas (10 kl.) 

Evelina Šiaulytė (10 kl.) 

Raminta Vitkutė (10 kl.) 

Aušrinė Petrauskaitė (8 kl.) 

Domantas Vagonis (8 kl.) 

Danielė Zubrickaitė (8 kl.) 

Audronė Vitkutė (7 kl.) 

Saulius Mockus (7 kl.) 

Algimanta Vaitkutė (6 kl.) 

Karolina Urnėžaitė (6 kl.) 

Rugilė Liutikaitė (6 kl.) 

Steponas Viršilas (5 kl.) 

Dovydas Narutavičius (5kl.) 

Mindaugas Abrutis (5 kl.) 

 

 
Geriausiai tvarkomos Plungės rajono savivaldybės mokyklos aplinkos  

apžiūros – konkurso 2011 metais komisijos posėdžio protokolas 
2011-10-20 Nr. 1 

Plungė 

SVARSTYTA. Geriausiai tvarkomos Plungės rajono savivaldybės mokyklos aplinkos apžiūros – konkurso 2011 

metais rinkimai.         

NUTARTA: 

1. Geriausiai tvarkomomis Plungės rajono savivaldybės mokyklomis (tarp bendrojo lavinimo mokyklų) pripažinti: 

   Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla – I vieta; 

   Plungės rajono Kulių vidurinė mokykla – II vieta; 

   Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla – III vieta. 

2. Apdovanoti už geriausiai tvarkomas aplinkas Plungės rajono savivaldybės mokyklas Plungės rajono savivaldybės 

admistracijos padėkos raštais ir prizais. 

 

1. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuotame Kalbų Kengūros anglų kalbos 

konkurse apdovanota Auksinės kengūros diplomu. Mokytoja I. Kniukštienė 

2. Lietuvos jaunimo turizmo centro organizuotoje XXII-oje šalies jaunųjų geologų 

olimpiadoje antroje amžiaus grupėje laimėjo II-ąją vietą. 

3. Darbų konkurse ,,Iš mokyklos suolo į žemės gelmes“ laimėjo I-ąją vietą. 

Mokytoja J. Pieškuvienė.  

4. Rajono chemijos olimpiadoje laimėjo  I-ąją vietą ir pakviesta į respublikinę 

olimpiadą. Mokytoja V. Mačiulaitienė. 

5. Rajono fizikos olimpiadoje laimėjo II-ąją vietą. Mokytojas E. Rubinas. 

6. Rajono matematikos olimpiadoje laimėjo II-ąją vietą. Mokytoja D. Pušinskienė. 

7. Rajono istorijos olimpiadoje laimėjo  I-ąją vietą. Mokytojas K. Garasimavičius. 

8. Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso ,,Dainų dainelė“ rajoninio etapo 

nugalėtojų ir III-iojo etapo dalyvių mergaičių trio narė. Vadovė G. Idzelienė 

 
„Nuo pat mažens visur dalyvauti skatino mama. Visada 

liepdavo sutikti su mokytojų pasiūlymais. Gal šiais metais 

šiek tiek ir persistengiau visur dalyvaudama, bet buvo 

verta! Kai esi devintokas, atsiveria keliai į daugelį 

olimpiadų, į kurias anksčiau vykti negalėdavau. Taigi, kol 

dar nereikia ruoštis egzaminams, neprošal išbandyti jėgas 

įvairiuose konkursuose, olimpiadose, ypač jei turi marias 

laiko ir nuostabius mokytojus, kurie aukoja savo laiką, 

niekada negaili gerų patarimų ir visada padeda, palaiko. O 

tai, ką sužinosiu, išmoksiu, patirsiu, manau, man gyvenime 

labai pravers“, –  samprotauja devintokė Milda.  

Įspūdingi 9 kl. mokinės Mildos Pieškutės 2011-2012 m. m. laimėjimai 
 

     Labiausiai liūdina 17 mokinių, kurių vieno, dviejų ar net trijų mokomųjų 

dalykų įvertinimai nepatenkinami, mokymosi rezultatai. Šiems mokiniams 

sunku mokytis ne tik dėl to, kad sunku, labiausiai pritrūko pastangų įveikti 

sunkumus. Aplaidumas atliekant mokytojų skirtas užduotis, tiksliau sakant, 

jų nedarymas, prastas lankomumas – tai priežastys, nulėmusios  

nepatenkinamus įvertinimus. Beje, 6 mokiniams, grubiai pažeidusiems 

Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles, t.y. praleidusiems daug pamokų 

be pateisinamos priežasties,  skirtos drausminės nuobaudos – papeikimai. 

Projektinė diena ,,BŪK ŽEMAITIS“ 

 

Projekto  dalyviai 

Aktyviausi gervelių darytojai 

   Dažnai pagalvojame: dėl ko 

verta gyventi ir stengtis? Viskas 

tiesiog slysta iš rankų ir 

nebesinori... Kam ir dėl ko? 

Viskas griūva, o paguodos 

nelieka. Ir jausmų, ir džiaugsmo. 

Bet verta, verta dėl jų, kurie tave 

palaiko. O pasaulis bjaurus, jame 

žmonės yra paskleidę tiek daug 

liūdesio.  
Viktorija Kononovaitė, 11 kl. 
 

                                              Toma Žviliūtė, 11 kl.  

*** 

Kaip paukštis skrendu  tavęs link 

Pasikliauju dangumi 

Debesų pūkai iškloja minkštą taką 

Leisk man jame užmigti 

Ir sapnuoti 

Mūsų permirkusias galvas kvepiančias lietumi 

Tavo sustingusį žvilgsnį ieškantį manojo 

Mūsų pirštų galiukus liečiančius  

Skruostus ir švelnias lūpas 

Tavo degančias akis 

Šypseną – su trisdešimt dviem tobulais perlais... 

 



Džiaugiamės olimpiadų, konkursų, 

varžybų nugalėtojais ir dalyviais ! 

Olimpiadose 
   Lietuvos jaunimo turizmo centro 

organizuotoje XXII-oje šalies jaunųjų geologų 

olimpiadoje I-oje amžiaus grupėje III-iąją vietą 

laimėjo Saulius Mockus (7 kl.). Mokytoja 

J. Pieškuvienė.  
   Rajono matematikos olimpiadoje I-ąją vietą 

laimėjo Jurgita Brauklytė (11 kl.). Mokytoja 

D. Pušinskienė 
   Rajono biologijos olimpiadoje III-iąją vietą 

laimėjo Jurgita Brauklytė (11 kl.). Mokytoja 

J. Narutavičienė 
   Rajono lietuvių kalbos olimpiadoje III-iąją 

vietą laimėjo Benas Lakštutis (10 kl.). 

Mokytoja A. Gramauskaitė. 

Konkursuose 
   Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo 

organizuotame vertimų ir iliustracijų konkurse 

„Tavo žvilgsnis“ už labai gerą vertimą iš anglų 

kalbos diplomu apdovanoti mokiniai: Artūras 

Šedys (11 kl.), Rugilė Kutytė (7 kl.), Benas 

Lakštutis (10 kl), Donata Liutikaitė (12 kl.), 

Jurgita Brauklytė (11 kl.). Mokytojos 

I. Kniukštienė, J. Eitutienė. 

   Už labai gerai įvertintą iliustraciją – 11 kl. 

mok. Monika Jurgulytė. Mokytoja I. Simutienė. 

   Kalbų Kengūros anglų kalbos konkurse 

Auksinės kengūros diplomu  apdovanotas 

11 kl. mok. Artūras Šedys. Sidabrinės 

kengūros diplomu – 10 kl. mok. Martynas 

Negreckis, 8 kl mok. Domantas Vagonis, 

Justas Diržininkas, Oranžinės kengūros 

diplomu – 9 kl. mok. Agnius Urnėža, 12 kl 

mok. Donata Liutikaitė, 8 kl. mok. Danielė 

Zubrickaitė, Aušrinė  Petrauskaitė. Mokytojos 

I. Kniukštienė, J. Eitutienė. 

   6 kl. mok. Algimanta Vaitkutė laimėjo I-ąją 

vietą tarptautinio epistolinio rašinio konkurso 

rajoniniame ture.   Mokytoja R.. Damulienė 

   Gruodžio 8 d. Plungės rajono meras Albinas 

Klimas pakvietė į Savivaldybę rajono 

moksleivius, kurie praėjusiais mokslo metais 

užėmė prizines vietas respublikinėse 

olimpiadose ir konkursuose. Į priėmimą vyko 

11 kl. mok.  Jurgita Brauklytė, Simona 

 Žviliūtė, Toma Žviliūtė, laimėjusios bronzos 

medalius  Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkurse. Mokytoja R.. Damulienė 

   Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso 

,,Dainų dainelė“ rajoninio etapo nugalėtojos ir 

III-iojo etapo dalyvės (mergaičių trio): 

9 kl. mok. Žydrūnė Idzelytė, Milda Pieškutė, 

10 kl. mok. Gabrielė Simėnaitė. Vadovė 

G. Idzelienė. 
   Gausiausiai – net 27 mokiniai – dalyvavo 

N. Kazakovos kompiuterių mokyklos 

organizuotame kompiuterinių kalėdinių ir 

naujamečių atvirukų konkurse ,,Žiemos 

fantazija 2011“. Mokytoja I. Sungailienė.  

Sporto varžybose 
   Rajono stalo teniso varžybose mergaičių 

komanda – septintokės Laura Valužytė, 

Erika Metrikytė, Rugilė Kutytė, šeštokė 

Algimanta Vaitkutė, ketvirtokė 

Viltė Golumbeckaitė – iškovojo II-ąją vietą. 
Vadovas L. Pečkauskas. 
 

 

     
     

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BŪKIM VERTI VADINTIS PATRIOTAIS 

   Būna, kai klausi pats savęs: ką veikti, kuo užsiimti?  

   Mokymasis, draugai, kompiuteris, televizorius... Viskam reikia laiko. Tačiau 

yra ir nepaprasta veikla. Vienas toks ypatingas dalykas yra MEILĖ. Ir meilė ne 

tik asmeniui, bet ir TĖVYNEI. Žmonės, kurie myli TĖVYNĘ ne tik žodžiais, 

bet ir darbais, vadinami PATRIOTAIS. Ar tokių yra mūsų mokykloje? Manau, 

kad yra. Štai Jaunieji šauliai spalį dalyvavo dažasvydžio pratybose, lapkričio 

mėnesį sportavo ir varžėsi sukarintose estafetėse, renginyje „Šaulių ruduo“. Jie 

ne tik gerai praleido laiką, bet ir ruošėsi ginti tėvynę. Bendraudami su kariais 

savanoriais, nemažai sužinojo apie ginkluotę, Lietuvos kariuomenę. 

   Kad visi mūsų mokyklos mokiniai yra patriotai, pajutome minint Laisvės 

gynėjų dieną (Sausio 13-ąją): mokiniai degė žvakeles, kūrė plakatą, eilėraštį ar 

nuoširdžiai užrašė savo požiūrį apie tų dienų įvykius. Vėliau visi dalyvavo 

pilietiškumo pamokoje, po kurios dar labiau didžiavosi savo tauta. 

   Labai svarbi diena Vasario 16-oji – tai Valstybės atkūrimo diena. Šventinio 

minėjimo metu literatūrinis – muzikinis montažas priminė valsybės atkūrimo 

kelią, o „mokiniai signatarai“ savo parašais patvirtino Lietuvos valstybingumą. 

Sveikinome vienas kitą, o gražiausią proginį atviruką sukūrė devintokas  

D. Steponavičius. Mokytojas K. Garasimavičius 

 
     Vasario 17 dieną mes, aštuntokai, dalyvavome nacionalinio konkurso 

„Blaivi klasė“ rajoniniame ture Plungėje. Turėjome pristatyti rūkymo 

prevencijos savo mokykloje veiklą bei dalyvauti jėgos ir sporto varžybose. 

Pristatant rūkymo prevencinę veiklą, visiems patiko mūsų spalvingas stendas. 

   Mes labiausiai laukėme sporto 

varžybų. Džiaugėmės estafečių 

rezultatais,   baudų   metimo    

rungtyje   užėmėme   trečiąją  

vietą.   Namo vykome  geros 

nuotaikos  ir  su   dovanomis: 

apyrankėmis,    ženkliukais, 

lipdukais.   Tačiau negalime 

atsipalaiduoti  –  laukia  dar  

daug darbų vykdant alkoholio,  

narkotikų prevenciją mokykloje. 

 

KONKURSAS „BLAIVI KLASĖ“ 

Konkurso akimirkos 

Dvyliktokų mintys ŠIMTADIENIO dieną... 
 

- Aš branginu šią mokyklą, nes niekur nebus taip gerai, kaip čia. 

- Aš jaučiuosi labai laimingas, nes turint tokius gerus draugus niekas 

nėra baisu. 

-  Jaučiuosi labai gerai, nustebinta. 

- Man gera širdyje, nes jaučiuosi užaugęs, o po šimto dienų norėtųsi, 

kad kas duotų dar tiek pat. 

- Džiaugiuosi, kad esu čia, savo gyvenimo tikrai nekeisčiau į nieką. 

- Džiaugiuosi, kad esu sveika, man brangiems žmonėms nenutiko 

nieko blogo. 

- Šimtadienis labai geras. 

- Kai susimąstai, kad po šimto dienų prasidės visi sunkumai, širdyje 

pasidaro sunku ir neramu. 

- Jaučiuosi truputį sunerimęs, nes manęs laukia sunkiausios šimtas 

dienų. 

- Mano klasiokai džiaugiasi šia diena, aš irgi džiaugiuosi su jais. 

- Esame suaugę vyrai ir merginos, bet kartais pajuntame, kad vis dar 

vaikai. 

- Labai džiaugiuosi, kad lankau Kulių vidurinę mokyklą visus dvylika 

metų, buvo visko: juoko, ašarų, juoko pro ašaras. 

- Jaučiu, lyg visas tas laikas mokykloje prabėgo labai greitai, o mes to 

net neįvertinome. 

- Šis laikas ypatingas mums visiems – toks paskutinis ir 

nepakartojamas. Esate man labai brangūs. 

- Kiek daug galėjau šypsotis ir džiaugtis! Sunku pripažinti, bet man 

skaudu ir liūdna, kad teks išsiskirti. 

 

   Mokykloje veikia ugdymo karjerai centras (UKC), kurio tikslas – tinkamai pasirinkti mokymosi kryptį, skatinti gilesnį savęs 

pažinimą, domėtis ateities perspektyva, planuoti savo karjerą, kelti gyvenimo tikslus ir siekti sėkmingo jų įgyvendinimo. 

   Su   9 kl.   mokiniais   aplankėme   įmones   Klaipėdoje – „Javinę“    ir 

„Klaipėdos kartoną“. Su  10 kl. mokiniais lankėmės Klaipėdos valstybinėje  

kolegijoje  ir  Lietuvos  aukštojoje  jūreivystės mokykloje. 

   11-12 kl. mokiniams paskaitą skaitė Plungės darbo biržos Plungės skyriaus  

vedėjo   pavaduotoja   Vilma Pilkauskienė   bei   informacijos    ir  

konsultacijų  centro  vyr. specialistas Žydrūnas  Jonušas. Dešimtokai ir 

vienuoliktokai  Rietavo kolegijoje turėjo galimybę  susipažinti su dabartine  

aukštojo mokslo sistema, specialybėmis bei studijų programomis. 

   10-12 klasių  mokiniai  lankėsi Fox  Universitetai part of Dream foudation  

organizacijos ir VU Tarptautinio Verslo Mokykla organizuotoje „Specialybių 

 mugėje“  Plungėje. Jie  domėjosi  dabartine  aukštojo  mokslo  sistema,  

Lietuvos bei užsienio universitetų teikiamomis galimybėmis. 

UKC centro vadovė L. Kniukštienė 

Išvyka į Klaipėdos konditerijos įmonę „Javinę“ 

Kulių vidurinės mokyklos ugdymo karjerai centro veikla  

    Dvyliktokų linkėjimai savo klasės draugams: 
 

- Kad visi išlaikytų egzaminus! 

- Išlikti tvirtu kolektyvu ir po šimto dienų! 

- Nesipykti daugiau! 

- Laimės, sveikatos, siekti užsibrėžto tikslo! 

- Neskubėkit suaugti, nes vaikystė – geriausias ir 

šelmiškiausias gyvenimo etapas! 

- Kad eidami gyvenimo keliu pasirinktumėte teisingą kelią! 

- Ištvermės pasiekti tai, ko trokšta iš gyvenimo! 

- Būti drąsesniems, nes kartais truputis drąsos gali pakeisti 

labai labai daug! 

- Kad visi būtų savimi! 

- Kad gyvenime būtų viskas gerai, kad visi įstotų į norimą 

mokyklą ir ją baigtų! 

- Linkiu visko, ko trokšta jūsų širdys, siekit savo gyvenimo 

tikslų! 

- Santarvės, susikaupimo, gerų emocijų, meilės! 

- Ištvermės, supratimo, užuojautos, linksmumo, kad 

išsipildytų svajonės, kad ir kokios jos neįmanomos būtų! 

- Visiems iškart – stiprybės egzaminuose, sveikatos ir 

laimingo gyvenimo! 

- Lai visos svajonės išsipildys – jų niekada nebūna per daug. 

Tik dideliais darbais pasieksite savo tikslą, niekada 

nepasiduokite! 

 

SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI 
 

   Gruodžio mėnesį Plungės akademiko 

A. Jucio pagrindinėje mokykloje vyko 

tarptautinis konkursas „Sveikuolių 

sveikuoliai“, kuriame dalyvavo ir mūsų 

mokyklos 8 ir 9 klasių mokinių 

komandos, vadovaujamos mokytojų 

J. Narutavičienės ir R. Paulauskienės. 

Džiugu, kad mūsų komandoms puikiai 

sekėsi, mokiniai pagilino sveikos 

gyvensenos žinias ir grįžo ne tuščiomis. 

Aštuntokai užėmė antrąją vietą, o 

devintokai – trečiąją. Smagu, kad yra 

konkursų, propaguojančių sveiką 

gyvenseną, juk sveikame kūne – sveika 

siela. Mokytojos J. Narutavičienė, 

R. Paulauskienė 

 

 

Devintokų komanda 

Aštuntokų komanda 

 

Verba docent, exempla trahunt!  

(liet. žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia) 



Džiaugiamės olimpiadų, konkursų, 

varžybų nugalėtojais ir dalyviais ! 

Olimpiadose 
   Lietuvos jaunimo turizmo centro 

organizuotoje XXII-oje šalies jaunųjų geologų 

olimpiadoje I-oje amžiaus grupėje III-iąją vietą 

laimėjo Saulius Mockus (7 kl.). Mokytoja 

J. Pieškuvienė.  
   Rajono matematikos olimpiadoje I-ąją vietą 

laimėjo Jurgita Brauklytė (11 kl.). Mokytoja 

D. Pušinskienė 
   Rajono biologijos olimpiadoje III-iąją vietą 

laimėjo Jurgita Brauklytė (11 kl.). Mokytoja 

J. Narutavičienė 
   Rajono lietuvių kalbos olimpiadoje III-iąją 

vietą laimėjo Benas Lakštutis (10 kl.). 

Mokytoja A. Gramauskaitė. 

Konkursuose 
   Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo 

organizuotame vertimų ir iliustracijų konkurse 

„Tavo žvilgsnis“ už labai gerą vertimą iš anglų 

kalbos diplomu apdovanoti mokiniai: Artūras 

Šedys (11 kl.), Rugilė Kutytė (7 kl.), Benas 

Lakštutis (10 kl), Donata Liutikaitė (12 kl.), 

Jurgita Brauklytė (11 kl.). Mokytojos 

I. Kniukštienė, J. Eitutienė. 

   Už labai gerai įvertintą iliustraciją – 11 kl. 

mok. Monika Jurgulytė. Mokytoja I. Simutienė. 

   Kalbų Kengūros anglų kalbos konkurse 

Auksinės kengūros diplomu  apdovanotas 

11 kl. mok. Artūras Šedys. Sidabrinės 

kengūros diplomu – 10 kl. mok. Martynas 

Negreckis, 8 kl mok. Domantas Vagonis, 

Justas Diržininkas, Oranžinės kengūros 

diplomu – 9 kl. mok. Agnius Urnėža, 12 kl 

mok. Donata Liutikaitė, 8 kl. mok. Danielė 

Zubrickaitė, Aušrinė  Petrauskaitė. Mokytojos 

I. Kniukštienė, J. Eitutienė. 

   6 kl. mok. Algimanta Vaitkutė laimėjo I-ąją 

vietą tarptautinio epistolinio rašinio konkurso 

rajoniniame ture.   Mokytoja R.. Damulienė 

   Gruodžio 8 d. Plungės rajono meras Albinas 

Klimas pakvietė į Savivaldybę rajono 

moksleivius, kurie praėjusiais mokslo metais 

užėmė prizines vietas respublikinėse 

olimpiadose ir konkursuose. Į priėmimą vyko 

11 kl. mok.  Jurgita Brauklytė, Simona 

 Žviliūtė, Toma Žviliūtė, laimėjusios bronzos 

medalius  Lietuvos mokinių jaunųjų filologų 

konkurse. Mokytoja R.. Damulienė 

   Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso 

,,Dainų dainelė“ rajoninio etapo nugalėtojos ir 

III-iojo etapo dalyvės (mergaičių trio): 

9 kl. mok. Žydrūnė Idzelytė, Milda Pieškutė, 

10 kl. mok. Gabrielė Simėnaitė. Vadovė 

G. Idzelienė. 
   Gausiausiai – net 27 mokiniai – dalyvavo 

N. Kazakovos kompiuterių mokyklos 

organizuotame kompiuterinių kalėdinių ir 

naujamečių atvirukų konkurse ,,Žiemos 

fantazija 2011“. Mokytoja I. Sungailienė.  

Sporto varžybose 
   Rajono stalo teniso varžybose mergaičių 

komanda – septintokės Laura Valužytė, 

Erika Metrikytė, Rugilė Kutytė, šeštokė 

Algimanta Vaitkutė, ketvirtokė 

Viltė Golumbeckaitė – iškovojo II-ąją vietą. 
Vadovas L. Pečkauskas. 
 

 

     
     

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BŪKIM VERTI VADINTIS PATRIOTAIS 

   Būna, kai klausi pats savęs: ką veikti, kuo užsiimti?  

   Mokymasis, draugai, kompiuteris, televizorius... Viskam reikia laiko. Tačiau 

yra ir nepaprasta veikla. Vienas toks ypatingas dalykas yra MEILĖ. Ir meilė ne 

tik asmeniui, bet ir TĖVYNEI. Žmonės, kurie myli TĖVYNĘ ne tik žodžiais, 

bet ir darbais, vadinami PATRIOTAIS. Ar tokių yra mūsų mokykloje? Manau, 

kad yra. Štai Jaunieji šauliai spalį dalyvavo dažasvydžio pratybose, lapkričio 

mėnesį sportavo ir varžėsi sukarintose estafetėse, renginyje „Šaulių ruduo“. Jie 

ne tik gerai praleido laiką, bet ir ruošėsi ginti tėvynę. Bendraudami su kariais 

savanoriais, nemažai sužinojo apie ginkluotę, Lietuvos kariuomenę. 

   Kad visi mūsų mokyklos mokiniai yra patriotai, pajutome minint Laisvės 

gynėjų dieną (Sausio 13-ąją): mokiniai degė žvakeles, kūrė plakatą, eilėraštį ar 

nuoširdžiai užrašė savo požiūrį apie tų dienų įvykius. Vėliau visi dalyvavo 

pilietiškumo pamokoje, po kurios dar labiau didžiavosi savo tauta. 

   Labai svarbi diena Vasario 16-oji – tai Valstybės atkūrimo diena. Šventinio 

minėjimo metu literatūrinis – muzikinis montažas priminė valsybės atkūrimo 

kelią, o „mokiniai signatarai“ savo parašais patvirtino Lietuvos valstybingumą. 

Sveikinome vienas kitą, o gražiausią proginį atviruką sukūrė devintokas  

D. Steponavičius. Mokytojas K. Garasimavičius 

 
     Vasario 17 dieną mes, aštuntokai, dalyvavome nacionalinio konkurso 

„Blaivi klasė“ rajoniniame ture Plungėje. Turėjome pristatyti rūkymo 

prevencijos savo mokykloje veiklą bei dalyvauti jėgos ir sporto varžybose. 

Pristatant rūkymo prevencinę veiklą, visiems patiko mūsų spalvingas stendas. 

   Mes labiausiai laukėme sporto 

varžybų. Džiaugėmės estafečių 

rezultatais,   baudų   metimo    

rungtyje   užėmėme   trečiąją  

vietą.   Namo vykome  geros 

nuotaikos  ir  su   dovanomis: 

apyrankėmis,    ženkliukais, 

lipdukais.   Tačiau negalime 

atsipalaiduoti  –  laukia  dar  

daug darbų vykdant alkoholio,  

narkotikų prevenciją mokykloje. 

 

KONKURSAS „BLAIVI KLASĖ“ 

Konkurso akimirkos 

Dvyliktokų mintys ŠIMTADIENIO dieną... 
 

- Aš branginu šią mokyklą, nes niekur nebus taip gerai, kaip čia. 

- Aš jaučiuosi labai laimingas, nes turint tokius gerus draugus niekas 

nėra baisu. 

-  Jaučiuosi labai gerai, nustebinta. 

- Man gera širdyje, nes jaučiuosi užaugęs, o po šimto dienų norėtųsi, 

kad kas duotų dar tiek pat. 

- Džiaugiuosi, kad esu čia, savo gyvenimo tikrai nekeisčiau į nieką. 

- Džiaugiuosi, kad esu sveika, man brangiems žmonėms nenutiko 

nieko blogo. 

- Šimtadienis labai geras. 

- Kai susimąstai, kad po šimto dienų prasidės visi sunkumai, širdyje 

pasidaro sunku ir neramu. 

- Jaučiuosi truputį sunerimęs, nes manęs laukia sunkiausios šimtas 

dienų. 

- Mano klasiokai džiaugiasi šia diena, aš irgi džiaugiuosi su jais. 

- Esame suaugę vyrai ir merginos, bet kartais pajuntame, kad vis dar 

vaikai. 

- Labai džiaugiuosi, kad lankau Kulių vidurinę mokyklą visus dvylika 

metų, buvo visko: juoko, ašarų, juoko pro ašaras. 

- Jaučiu, lyg visas tas laikas mokykloje prabėgo labai greitai, o mes to 

net neįvertinome. 

- Šis laikas ypatingas mums visiems – toks paskutinis ir 

nepakartojamas. Esate man labai brangūs. 

- Kiek daug galėjau šypsotis ir džiaugtis! Sunku pripažinti, bet man 

skaudu ir liūdna, kad teks išsiskirti. 

 

   Mokykloje veikia ugdymo karjerai centras (UKC), kurio tikslas – tinkamai pasirinkti mokymosi kryptį, skatinti gilesnį savęs 

pažinimą, domėtis ateities perspektyva, planuoti savo karjerą, kelti gyvenimo tikslus ir siekti sėkmingo jų įgyvendinimo. 

   Su   9 kl.   mokiniais   aplankėme   įmones   Klaipėdoje – „Javinę“    ir 

„Klaipėdos kartoną“. Su  10 kl. mokiniais lankėmės Klaipėdos valstybinėje  

kolegijoje  ir  Lietuvos  aukštojoje  jūreivystės mokykloje. 

   11-12 kl. mokiniams paskaitą skaitė Plungės darbo biržos Plungės skyriaus  

vedėjo   pavaduotoja   Vilma Pilkauskienė   bei   informacijos    ir  

konsultacijų  centro  vyr. specialistas Žydrūnas  Jonušas. Dešimtokai ir 

vienuoliktokai  Rietavo kolegijoje turėjo galimybę  susipažinti su dabartine  

aukštojo mokslo sistema, specialybėmis bei studijų programomis. 

   10-12 klasių  mokiniai  lankėsi Fox  Universitetai part of Dream foudation  

organizacijos ir VU Tarptautinio Verslo Mokykla organizuotoje „Specialybių 

 mugėje“  Plungėje. Jie  domėjosi  dabartine  aukštojo  mokslo  sistema,  

Lietuvos bei užsienio universitetų teikiamomis galimybėmis. 

UKC centro vadovė L. Kniukštienė 

Išvyka į Klaipėdos konditerijos įmonę „Javinę“ 

Kulių vidurinės mokyklos ugdymo karjerai centro veikla  

    Dvyliktokų linkėjimai savo klasės draugams: 
 

- Kad visi išlaikytų egzaminus! 

- Išlikti tvirtu kolektyvu ir po šimto dienų! 

- Nesipykti daugiau! 

- Laimės, sveikatos, siekti užsibrėžto tikslo! 

- Neskubėkit suaugti, nes vaikystė – geriausias ir 

šelmiškiausias gyvenimo etapas! 

- Kad eidami gyvenimo keliu pasirinktumėte teisingą kelią! 

- Ištvermės pasiekti tai, ko trokšta iš gyvenimo! 

- Būti drąsesniems, nes kartais truputis drąsos gali pakeisti 

labai labai daug! 

- Kad visi būtų savimi! 

- Kad gyvenime būtų viskas gerai, kad visi įstotų į norimą 

mokyklą ir ją baigtų! 

- Linkiu visko, ko trokšta jūsų širdys, siekit savo gyvenimo 

tikslų! 

- Santarvės, susikaupimo, gerų emocijų, meilės! 

- Ištvermės, supratimo, užuojautos, linksmumo, kad 

išsipildytų svajonės, kad ir kokios jos neįmanomos būtų! 

- Visiems iškart – stiprybės egzaminuose, sveikatos ir 

laimingo gyvenimo! 

- Lai visos svajonės išsipildys – jų niekada nebūna per daug. 

Tik dideliais darbais pasieksite savo tikslą, niekada 

nepasiduokite! 

 

SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI 
 

   Gruodžio mėnesį Plungės akademiko 

A. Jucio pagrindinėje mokykloje vyko 

tarptautinis konkursas „Sveikuolių 

sveikuoliai“, kuriame dalyvavo ir mūsų 

mokyklos 8 ir 9 klasių mokinių 

komandos, vadovaujamos mokytojų 

J. Narutavičienės ir R. Paulauskienės. 

Džiugu, kad mūsų komandoms puikiai 

sekėsi, mokiniai pagilino sveikos 

gyvensenos žinias ir grįžo ne tuščiomis. 

Aštuntokai užėmė antrąją vietą, o 

devintokai – trečiąją. Smagu, kad yra 

konkursų, propaguojančių sveiką 

gyvenseną, juk sveikame kūne – sveika 

siela. Mokytojos J. Narutavičienė, 

R. Paulauskienė 

 

 

Devintokų komanda 

Aštuntokų komanda 

 

Verba docent, exempla trahunt!  

(liet. žodžiai moko, pavyzdžiai patraukia) 



Darbas išsiųstas į respublikinį konkursą 
 

 

 

 

Mokinių tarybos veikla 
   Šiais mokslo metais vėl aktyviai darbuojasi mokinių taryba. Vienas iš pačių gražiausių renginių – jau tradicija tapusi „Gerumo savaitė“, 

kai siekiama pritraukti kuo daugiau mokinių dalintis gerumu ir jį kurti. Juk gerumas – tai žmogaus dvasios pakilimo būsena, geros 

savijautos priežastis. Ir svarbiausia, kad gerumo skleidimas nieko nekainuoja! 

   Lapkričio 16-ąją, socialinės pedagogės paraginti, su malonu įsiliejome į Tarptautinės tolerancijos dienos paminėjimą. Visos  klasės 

lankstė, karpė, piešė laivelius su užrašais apie tolerancijos supratimą. Visi laiveliai nuostabiai „suplaukė“ į „tolerancijos jūrą“. 

   Prieš Kalėdas mokiniai buvo skatinami pajusti kalėdinę dvasią. Įžiebiant Kalėdų eglę Kulių miestelio centre, buvo raginama atsinešti 

kuo daugiau šviečiančių prietaisų, skleidžiančių šviesą ir ramybę. Mokinių taryba šiemet dalyvavo ir tradiciniame 12-okų  

organizuojamame Kalėdiniame karnavale: nuotaikingai ir džiaugsmingai skelbdami apie atėjusias šventes sudainavome Egidijaus 

Sipavičiaus dainą „Krenta sniegas“.  

   Sausio mėnesį vyko filmo „Mano vardas Khanas“ peržiūra. Vasario mėnesį visus kvietėme dalyvauti sveikatinimo projekto „Nedelsk“ 

akcijoje „Tūkstantis gervelių“, į kurią aktyviausiai įsijungė pradinių klasių 

mokiniai, darželio auklėtiniai. Popierinės gervelės, simbolizuojančios taiką ir 

viltį, džiugino Kulių miestelio ambulatorijos darbuotojus ir čia besilankančius 

ligonius.  

   Užgavėnių dieną mokykloje buvo „Blynų šventė“. Mokiniai mokyklos 

valgykloje valgė atsineštus blynus ir kitus Užgavėnių skanėstus bei gėrė arbatą,  

koridoriuose skambėjo linksmos ir nuotaikingos dainos, kurios skatino greičiau 

pasitikti pavasarį. 

  Pasitikdami pavasarį turime daug idėjų ir sumanymų. Būk ir TU aktyvus 

mokinys, įsiliek į veiklą ir paįvairink mokyklos gyvenimą savo idėjomis! 
Socialinė pedagogė J Adomauskienė  ir mokinių tarybos  narė T. Žviliūtė, 11 kl. 

 

   

 
   2011-ieji buvo paskelbti tarmių metais, todėl rudenį mūsų mokykloje buvo vykdomas projektas „BŪK ŽEMAITIS“. Diena prasidėjo 

konferencija ,,Žemaičiai: istorija, kalba, kultūra, gyvenimo būdas“, kurioje 8-12 klasių mokiniai pristatė 13 savo pranešimų Žemaitijos 

tema. Antroji projektinės dienos dalis buvo 5-8 ir 9-12  klasių popietės-viktorinos ,,BŪK 

ŽEMAITIS“. Nugalėjo šeštokai ir dešimtokai. Tarp renginių mokiniai galėjo pasiklausyti 

žemaitiškų dainų, patys padainuoti, pašokti ir net padūkti, nes įspūdingą programą 

projektinei dienai paruošė svečiai – Kulių folklorinis ansamblis „Vaisgamta“. Vėliau 

svečiai dalyvavo pradinių klasių popietėje ,,Žemaitiški šokiai ir žaidimai“. Projektinei 

dienai buvo išleistas stendas ,,Žemaitija – tu mano mieliausia“, rengtos matematikos, 

anglų kalbos ir kitos pamokos integruojant temą ,,Būk žemaitis“. Atyviausiems 

mokiniams ir mokytojams padovanoti pačių pagaminti knygų skirtukai, parengtas 

lankstinukas – programėlė, kurioje dėmesį traukė V. Mačernio žodžiai: ,,Jegu nuori kon 

našē pasakītė, ta tik žemaitėškā tegali. Je pasakā sakini, ta žėnā, ka pasakē. O 

aukštaitėškā: žiuopčiuoji, žiuopčiuoji ėr nežėnā, kas išes”.  Mokytoja R. Damulienė 
  

   

   Kiekvienais metais organizuojamas  Tarptautinis epistolinio rašinio konkursas. Šiais metais tema „Parašyk tave žavinčiam 

sportininkui arba sporto pasaulio atstovui laišką apie tai, ką tau reiškia olimpinės žaidynės“ puikų rašinį parašė 6 klasės mokinė 

Algimanta Vaitkutė (mokytoja R. Damulienė). Rajoniniame ture jos darbas buvo pripažintas geriausiu ir išsiųstas į respublikinį 

konkurso turą. Sveikiname Algimantą ir siūlome perskaityti ištrauką!   

   „Gerbiama Vida, džiūgaudama, kad lauke sninga ir galėsiu slidinėti, rašau Jums laišką, norėdama pasikalbėti apie Olimpines 

žaidynes. Manau, kad ir Jūs džiaugiatės sniegu. Dabar slidinėdama galite sustoti ir pasigrožėti žiemos sukurtomis grožybėmis: 

apšerkšnijusiais medžiais, apsnigtais laukais, žibančiu nuo saulės sniegu. Neabejoju, kad to Jūs negalėjote padaryti 1988 metais 

Kalgaryje ar Vankuverio olimpiadoje. Tada Jums nelabai rūpėjo gamta ir žiemos vaizdai, nes stengėtės pateisinti savo, trenerio viltis ir 

pasiekti kuo geresnį rezultatą. Jums tai pavyko! Sirgaliai džiūgavo: Vida Vencienė – Olimpinė čempionė! Ir nors tada aš net nebuvau 

gimusi, vėliau dar mažytė būdama jau žinojau Jūsų pavardę! <...> Todėl man labai patinka Olimpinės žaidynės, o ypač Žiemos 

olimpiados. Pirmiausia man labai svarbu Olimpiniai simboliai – žiedai, šūkis ir liepsna. Man žaidynės – tai taikus tautų bendravimas. 

Nesvarbu, kad esame skirtingos odos spalvos, kalbame įvairiomis kalbomis, kitaip rengiamės, sportas suvienija žmoniją. <...> 

   Tad įsispirsiu į slides ir šliuošiu į gražių vaizdų „medžioklę“ gamtos pasaulyje. Lauksiu vasaros ir Olimpinių žaidynių Londone, o 

netruks ateiti ir 2014-ieji su Žiemos olimpiada Sočyje.“ 

 

Nr. 15 

 

 
 Informacinis biuletenis, skirtas Kulių vidurinės mokyklos bendruomenei   2012 m. kovas 

Yra tiktai vienas kelias į žmogų, ir tas kelias vadinasi Pareiga. (Just. Marcinkevičius) 

   Ką tik sveikinome dvyliktokus su šimtadieniu – vadinasi, visai nedaug liko iki mokslo metų pabaigos. Visų 

metų mokymosi sėkmės ir nesėkmės daug priklauso nuo pirmojo pusmečio, kuris baigėsi sausio 31 dieną, 

rezultatų. Daugumos mokinių pasiekimai džiugina. Mokykloje – net 30 mokinių  pirmūnų! 
 

Sveikiname 2011-2012 m. m. 

I-ojo pusmečio pirmūnus! 

Vien dešimtukais  
Jurgita Brauklytė (11 kl.) 

Milda Pieškutė (9 kl.) 

Devintukais ir dešimtukais 

Donata Liutikaitė (12 kl.) 

Toma Žviliūtė (11 kl.) 

Simona Žviliūtė (11 kl.) 

Agnė Noreikaitė (11 kl.) 

Eva Bieliauskaitė (6 kl.) 

Kamilė Martinkutė (5 kl.) 

Gabrielė Domarkaitė (5 kl.) 

Tadas Vasylius (5 kl.) 

Pažymių vidurkis 9 ir 

daugiau 

Laimonas Pozingis (12 kl.) 

Laima Urnėžaitė (12 kl.) 

Artūras Šedys (11 kl.) 

Linas Daukintis (11 kl.) 

Martynas Negreckis (10 kl.)  

Benas Lakštutis (10 kl.) 

Laurynas Viršilas (10 kl.) 

Evelina Šiaulytė (10 kl.) 

Raminta Vitkutė (10 kl.) 

Aušrinė Petrauskaitė (8 kl.) 

Domantas Vagonis (8 kl.) 

Danielė Zubrickaitė (8 kl.) 

Audronė Vitkutė (7 kl.) 

Saulius Mockus (7 kl.) 

Algimanta Vaitkutė (6 kl.) 

Karolina Urnėžaitė (6 kl.) 

Rugilė Liutikaitė (6 kl.) 

Steponas Viršilas (5 kl.) 

Dovydas Narutavičius (5kl.) 

Mindaugas Abrutis (5 kl.) 

 

 
Geriausiai tvarkomos Plungės rajono savivaldybės mokyklos aplinkos  

apžiūros – konkurso 2011 metais komisijos posėdžio protokolas 
2011-10-20 Nr. 1 

Plungė 

SVARSTYTA. Geriausiai tvarkomos Plungės rajono savivaldybės mokyklos aplinkos apžiūros – konkurso 2011 

metais rinkimai.         

NUTARTA: 

1. Geriausiai tvarkomomis Plungės rajono savivaldybės mokyklomis (tarp bendrojo lavinimo mokyklų) pripažinti: 

   Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos vidurinė mokykla – I vieta; 

   Plungės rajono Kulių vidurinė mokykla – II vieta; 

   Plungės Senamiesčio vidurinė mokykla – III vieta. 

2. Apdovanoti už geriausiai tvarkomas aplinkas Plungės rajono savivaldybės mokyklas Plungės rajono savivaldybės 

admistracijos padėkos raštais ir prizais. 

 

1. Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondo organizuotame Kalbų Kengūros anglų kalbos 

konkurse apdovanota Auksinės kengūros diplomu. Mokytoja I. Kniukštienė 

2. Lietuvos jaunimo turizmo centro organizuotoje XXII-oje šalies jaunųjų geologų 

olimpiadoje antroje amžiaus grupėje laimėjo II-ąją vietą. 

3. Darbų konkurse ,,Iš mokyklos suolo į žemės gelmes“ laimėjo I-ąją vietą. 

Mokytoja J. Pieškuvienė.  

4. Rajono chemijos olimpiadoje laimėjo  I-ąją vietą ir pakviesta į respublikinę 

olimpiadą. Mokytoja V. Mačiulaitienė. 

5. Rajono fizikos olimpiadoje laimėjo II-ąją vietą. Mokytojas E. Rubinas. 

6. Rajono matematikos olimpiadoje laimėjo II-ąją vietą. Mokytoja D. Pušinskienė. 

7. Rajono istorijos olimpiadoje laimėjo  I-ąją vietą. Mokytojas K. Garasimavičius. 

8. Lietuvos vaikų ir moksleivių TV konkurso ,,Dainų dainelė“ rajoninio etapo 

nugalėtojų ir III-iojo etapo dalyvių mergaičių trio narė. Vadovė G. Idzelienė 

 
„Nuo pat mažens visur dalyvauti skatino mama. Visada 

liepdavo sutikti su mokytojų pasiūlymais. Gal šiais metais 

šiek tiek ir persistengiau visur dalyvaudama, bet buvo 

verta! Kai esi devintokas, atsiveria keliai į daugelį 

olimpiadų, į kurias anksčiau vykti negalėdavau. Taigi, kol 

dar nereikia ruoštis egzaminams, neprošal išbandyti jėgas 

įvairiuose konkursuose, olimpiadose, ypač jei turi marias 

laiko ir nuostabius mokytojus, kurie aukoja savo laiką, 

niekada negaili gerų patarimų ir visada padeda, palaiko. O 

tai, ką sužinosiu, išmoksiu, patirsiu, manau, man gyvenime 

labai pravers“, –  samprotauja devintokė Milda.  

Įspūdingi 9 kl. mokinės Mildos Pieškutės 2011-2012 m. m. laimėjimai 
 

     Labiausiai liūdina 17 mokinių, kurių vieno, dviejų ar net trijų mokomųjų 

dalykų įvertinimai nepatenkinami, mokymosi rezultatai. Šiems mokiniams 

sunku mokytis ne tik dėl to, kad sunku, labiausiai pritrūko pastangų įveikti 

sunkumus. Aplaidumas atliekant mokytojų skirtas užduotis, tiksliau sakant, 

jų nedarymas, prastas lankomumas – tai priežastys, nulėmusios  

nepatenkinamus įvertinimus. Beje, 6 mokiniams, grubiai pažeidusiems 

Mokyklos vidaus darbo tvarkos taisykles, t.y. praleidusiems daug pamokų 

be pateisinamos priežasties,  skirtos drausminės nuobaudos – papeikimai. 

Projektinė diena ,,BŪK ŽEMAITIS“ 

 

Projekto  dalyviai 

Aktyviausi gervelių darytojai 

   Dažnai pagalvojame: dėl ko 

verta gyventi ir stengtis? Viskas 

tiesiog slysta iš rankų ir 

nebesinori... Kam ir dėl ko? 

Viskas griūva, o paguodos 

nelieka. Ir jausmų, ir džiaugsmo. 

Bet verta, verta dėl jų, kurie tave 

palaiko. O pasaulis bjaurus, jame 

žmonės yra paskleidę tiek daug 

liūdesio.  
Viktorija Kononovaitė, 11 kl. 
 

                                              Toma Žviliūtė, 11 kl.  

*** 

Kaip paukštis skrendu  tavęs link 

Pasikliauju dangumi 

Debesų pūkai iškloja minkštą taką 

Leisk man jame užmigti 

Ir sapnuoti 

Mūsų permirkusias galvas kvepiančias lietumi 

Tavo sustingusį žvilgsnį ieškantį manojo 

Mūsų pirštų galiukus liečiančius  

Skruostus ir švelnias lūpas 

Tavo degančias akis 

Šypseną – su trisdešimt dviem tobulais perlais... 

 


