
Konferencija Eigirdžiuose 

2019 m. lapkričio 28 d. Eigirdžių ben-

druomenės namuose buvo surengta konfe-

rencija „Žemaitėjė, to mona žeme gėmtuo-

jė“, skirta Žemaitijos metams ir Žemaitijos 

vardo paminėjimo 800 metų jubiliejui. 

Konferencijoje dalyvavo Kretingos, Salan-

tų, Mosėdžio gimnazijų, Telšių mokyklų 

mokiniai ir mokytojai, mes, Varnių Motie-

jaus Valančiaus gimnazijos moki-

niai,Eigirdžių miestelio gyventojai ir sve-

čiai.  

Renginio pradžioje žemaitiškai mums pa-

dainavo Eigirdžių pagrindinės mokyklos 

mokiniai. Mokyklos direktorė D.Juškienė 

pristatė svečius ir pranešėjus. Sveikinimo 

žodį tarė Seimo nario V.Bukausko patarėja 

A.Blaževičienė, Telšių r. meras 

K.Gusarovas, mero patarėja D.Mažeikienė, 

Telšių r. savivaldybės tarybos narys 

L.Šedvilas. Po to klausėmės žemaičių kal-

bos saugotojo, ne vienos knygos apie že-

maičių kalbą autoriaus, Šiaulių universiteto 

docento, daktaro Juozo Pabrėžos paskaitos 

„Žemaitiū kalbuos garbinga praeitės ėr giva 

dabartės“. Iš pranešimo daug sužinojome 

apie žemaičių kalbos ( ne tarmės, kaip sako 

J.Pabrėža, žemaitis nuo Skuodo) sintaksės, 

morfologijos ypatumus, išgirdome daug žo-

džių, kurių nėra jokioje kitoje tarmėje, 

linksmų posakių ir frazių. Kas taikliau api-

būdins žemaičio užsispyrusį charakterį, jei 

ne toks pasakymas: „Jei žemaitis užsispirs, 

tai į debesį įspirs.“ 

Žemaičių „Alka“ muziejaus istorikė 

J.Bucevičė labai išsamiai pristatė Žemaiti-

jos kelią nuo nuo XII-XIII a. iki dabar. Savo 

pranešime „Žemaičiai Lietuvos valstybingu-

mo ir kultūros kontekste“ istorikė kalbėjo 

apie Žemaitijos teritoriją žemėlapiuose, svar-

bius mūšius ir kovas su kryžiuočiais už Že-

maitijos ir Lietuvos bei Latvijos žemių išsau-

gojimą, apie Durbės, Žalgirio mūšių svarbą, 

Torūnės sutartį. Žurnalistė iš Klaipėdos, mū-

sų kraštietė J.Zvonkuvienė, pasakojo apie že-

maičių krašto praeitį bei didingas asmenybes, 

skaitė ištraukas iš savo kūrybos „Žemele že-

maitiu, aš Tavi vėsor  so savėm nešous“. La-

bai didelį įspūdį padarė  ansamblio 

„Spėgėns“ vadovės D.Bumblauskienės atlie-

kamos dainos ir pasakojimas, kaip svarbu jai 

dainuoti, kad be dainos negalėtų gyventi. 

Taigi renginyje dalyvavome kaip svečiai, 

bet grįžome pasisėmę naujų žinių apie gimtą-

ją tarmę, žemaičių etnokultūrą ir savo krašto 

istoriją.           

                                

                                    S.Panovaitė, I klasė 

  

Gimnazijos naujienos 
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Advento rytu gruodžio 2 d. tradiciškai pradėjome 

Adventą mūsų mokykloje. Sukalbėję bendrą maldą 

kartu su mūsų klebonu D.Gatautu, klebonu vicedeka-

nu Rimvydu Adomavičiumi, uždegėme pirmąją vaini-

ko žvakę – pranašų žvakę. Ir pradinių klasių moki-

niai, ir mes, vyresnieji, turėjome puikią galimybę pa-

siklausyti kunigo patirties ir pamokančių istorijų, ku-

rios savo jautrumu neabejotinai pasibeldė į daugelio 

širdis. Susitikimo pabaigoje pasiklausėme kunigo at-

liekamų dainų, palinkėjome vieni kitiems gerų artė-

jančių švenčių ir dvasinio susikaupimo.  

Taigi už adventinę ir Kalėdų laukimo nuotaiką, už 

įdomų pasakojimą, atsakymus į klausimus ir dainas 

dėkojame svečiams iš Nidos: klebonui vicedekanui 

Rimvydui Adomavičiui ir Nidos miesto koncertmeis-

teriui Aidui Macevičiui. 

                        L.Mockutė, III klasė 

Advento rytmetys gimnazijoje 

Išvyka į Seimą 

                                                          

Turbūt ne kartą esame girdėję 

frazę: „Kalėdos - dovanų metas“. 

Šie žodžiai yra tikra tiesa, nes mes, 

abiturientai, prezidentūros nariai 

bei Varnių bendruomenės gyvento-

jai, gavome puikią dovaną – išvy-

ką į Vilnių, į Lietuvos Respublikos 

Seimą. Šią kelionę padovanojo bu-

vusi mūsų mokyklos mokinė, da-

bar Seimo narė Rimantė Šalaševičiūtė.  

Taigi 2019 m. gruodžio 19 d. važiavome į 

Vilnių. Seime turėjome galimybę gyvai pama-

tyti vykstantį posėdį, buvo malonu pakalbėti 

su Seimo nariu Ramūnu Karbauskiu ir pačia 

Rimante Šalaševičiūte, padiskutuoti mums ak-

tualiomis temomis. Vaikščiojome po Seimo 

posėdžių ir konferencijų sales, pasijutome lyg 

tikri politikai. Pabaigoje mūsų laukė stalas su 

vaišėmis. Šią ekskursiją po mūsų parla-

mentą prisiminsiu kaip be galo turiningą, 

įdomią, neeilinę. 

    

 A.Urbonaitė, IV klasė 

  



Vasario 11d. mūsų mokykloje lankėsi 

garsus Lietuvos poetas, publicistas, teatro ir 

kino režisierius,  politiko V. Landsbergio sū-

nus Vytautas V. Landsbergis. Susitikimo pra-

džioje jis  papasakojo apie vieną atsitikimą vai-

kystėje, kuris jį vėliau paskatino domėtis parti-

zanine kova pokario Lietuvoje. Įdomu, kaip 

kartais viena smulkmena, pasakytas žodis gali 

pažadinti norą gilintis į tau nežinomus dalykus. 

Taip, būdamas devynerių, Vytautas netikėtai, 

rinkdamas sliekus, atsidūrė prie buvusio parti-

zanų bunkerio. Atėjusi močiutė pasakė, kad čia 

žuvo jos broliai. Vėliau režisierius daug skaitė 

apie pokarį, bendravo su buvusiais dar gyvais 

esančiais partizanais. Tai labai skaudi mūsų 

istorijos dalis, apie kurią turi žinoti kiekvienas 

jaunas žmogus, kad perkainotų savo vertybes. 

Gimęs ir užaugęs laisvoj Lietuvoj dabartinis 

jaunimas sunkiai įsivaizduoja partizanų slaps-

tymąsi miškuose, gyvenimą bunkeriuose ir ne-

žinią, kas laukia rytoj. Svečias papasakojo apie 

garsų vaikų poetą K. Kubilinską, kuris, pasiro-

do, galėjo nušauti du draugus partizanus ir iš-

duoti apie 200 miško brolių, kurie buvo sunai-

kinti Dzūkijos miškuose. 

Dabar V. V. Landsbergis vasaromis dirba 

įvairiose stovyklose su vaikais ir kuria filmus 

apie partizanus. Režisierius pristatė keturis jo pa-

ties surežisuotus trumpametražius filmus

( „Auksinės vasaros”, „Miško broliai” irk t.), ku-

riuose leidžiama vaikams pabūti kino aktoriais ir 

pajusti tuometinį siaubą. Norint gerai atlikti vaid-

menį, visų pirma reikia su juo labai susigyventi ir 

svarbiausia atkreipti dėmesį į mažytes detales, 

kurios labiausiai ir jaudina žiūrovą. Tai nelengva 

užduotis, bet ji tampa neįkainojama patirtimi vi-

sam gyvenimui.  

                   J.Daukšaitė, IV klasė 

Susitikimas su V. V. Landsbergiu 

Šimtadienis 

Vasario 7-ą Varnių Motiejaus Valančiaus 

gimnazijoje įvyko LXXIV dvyliktokų laidos 

šimtadienis. Penktadienio rytas prasidėjo triukš-

mingai: abiturientai - čigonai, pirmieji susirinkę 

į mokyklą, skambant linksmai muzikai, mokyto-

jus ir mokinius pasitiko  pirmame aukšte. Prasi-

dėjus pirmai pamokai, triukšmas netilo: 12-okai 

šoko antro aukšto koridoriuje, „lankė“ kabine-

tus, „vogė“ vaikų ir mokytojų daiktus, šoko ir 

dainavo, todėl vakare buvo „iškviestas“ 100-asis 

komisariatas. Komisariato vadovė Asta Kači-

nauskienė teigė, kad 74-o čigonų taboro vadė 

Nijolė Vaišnorienė subūrė čigonus negeriems 

tikslams. Vasario 7-os vakarą III klasės gimna-

zistų policijos pareigūnai suėmė visus asmenis 

ir davė paskutinį šansą susitrumpinti savo arešto 

trukmę 100-ui dienų bei įteikė laikinuosius pa-

sus, kurie būtini pagal protokolą. 

Taigi 12-okams belieka palinkėti kantry-

bės, stiprybės ir sėkmės ateinančiuose egzami-

nuose!            

                           M. Kulevičiūtė, III klasė 

https://lt.wikipedia.org/wiki/Vytautas_Landsbergis


Vasario 14 d. mokykloje minėjome 

artėjančią Nepriklausomybės dieną, Va-

lentino dieną, o vakare visi turėjo gali-

mybę apsilankyti I klasės gimnazistų or-

ganizuojamame renginyje „Muzikinė 

kaukė“. Vakarą vedė net trys vedėjų po-

ros, tarp kurių buvo ir garsieji „Titaniko“ 

veikėjai Džekas ir Rauzė. Dalyvius gra-

žiais žodžiais liaupsino garbinga komisi-

ja, kurią sudarė 4 nariai: gimnazijos di-

rektorė I. Peleckienė, muzikos mokytoja 

A. Momkienė, visų išsiilgta mokytoja  

G. Bajorūnienė ir I klasės mokinys L. Sauseris. Mūsų renginyje nebuvo apsieita ir be žaidi-

mų. Vienas iš jų – metų poros rinkimai. Svarbiausia ir linksmiausia vakaro dalis buvo kla-

sių pasirodymai: pas mus „apsilankė“ Džordana Butkutė (7 kl.), Edas Sheeranas (III kl.) ir 

kt. Renginį vainikavo apdovanojimai. Svarbiausia, kad nė viena klasė neliko neapdovano-

ta. 

Po vakaro visi galėjo džiaugtis trankia muzika ir dalyvauti Valentino dienos diskoteko-

je, kurioje buvo apdovanota aktyviausiai dalyvavusi klasė. O ja tapo  II klasės gimnazistai. 

Prizą klasei nugalėtojai įsteigė kūno kultūros mokytojas S. Jogminas.  

Taigi dėkojame visiems dalyvavusiems, galvojame, kad mūsų organizuota „Muzikinė 

kaukė“ pavyko. Laukiame kitų susitikimų.                           

     I.Janulevičiūtė, I klasė 

Leidinį parengė Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos MAIRONIEČIAI 

„Muzikinė kaukė“ 


