
Puikus pasiekimas

  Lapkričio 30 d. vyko Telšių rajono 
bendrojo lavinimo mokyklų šaudy-
mo iš pneumatinio šautuvo varžy-
bos, skirtos Lietuvos kariuomenės 
dienai pažymėti. 
Varžybose dalyvavo ir mūsų gimnazi-
jos jaunųjų šaulių komandos, kurios 
abiejose amžiaus grupėse tapo nugalė-
tojomis.

  7-8 klasių grupės komandą sudarė 
T.Zybartaitė, G.Daujotytė, T.Bytautas 
ir L.Sauseris.Jie surinko 123 taškus.
9-10 klasių grupės komandą sudarė 
Ž.Vėliūtė, R.Poškutė, G.Servaitė ir 
K.Ivinskis . Jie surinko 145 taškus.
Asmeninėje įskaitoje T.Zybartaitė ir 
K.Ivinskis po papildomo peršaudy-
mo sušaudė po 40 taškų. T.Zybartaitė 
laimėjo II vietą, o K.Ivinskis – III.

R.Poškutė,2g kl.

Paminėjome kru-
vinąjį sausį
Sausio 13-ą, penktadienį, mūsų 
mokykloje paminėta Laisvės gynėjų 
diena. 

Straipsnis kitame 
puslapyje...

  Iš viso dalyvavo 14 komandų. Varžybų 
metu visuomenės sveikatos priežiūros 
biuro darbuotojai vedė pirmosios pa-
galbos pratybas. 
Su pergale, mūsų gimnazijos jaunieji 
šauliai.

8 val. uždegę languose žvakes, ėjome į 
aktų salę, kur tylos minute pagerbėme 
žuvusiuosius, pagiedojome Lietuvos 
himną, pamąstėme, kaip baisu prarasti 
laisvę, kaip gera ją turėti, kokiomis au-
komis matuojama jos vertė...
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Su gimtadieniu, miela mokykla
Kaip kiekvienas iš mūsų, taip ir 
mokykla turi savo gimtadienį, kuris 
švenčiamas gruodžio 9-ą. 72 metai 
žmogui jau daug. Mokyklai, manau, 
irgi ne taip jau mažai.
  Šiais metais šią šventę ruošė bendra 8a 
ir 8b klasių komanda. Viskas prasidėjo 
A.Mamontovo daina „Ufonautai“. Svei-
kinimo žodį tarė gimnazijos direktorė, 
kuri sakė, kad gimtadienis- tai šeimos 
šventė. Ir iš tikrųjų salėje visi sėdė-
jom kaip didelės šeimos nariai: moky-
tojai ir mokiniai. Visi savi ir artimi, 
pažįstantys vieni kitus. Renginyje pa-
sirodė visos klasės, programa buvo tik-
rai įdomi. Turbūt kiekvienas patvirtins, 

kad labiausiai prajuokino 1gb klasės 
pasirodymas-filmuota medžiaga, taip 
pat 8 klasės berniukai, šokę pagal dainą 
„Uptown funk“.  Nors buvo kalbėta 
apie rimtus dalykus, bet pasijuokti irgi 
reikia. Tarp klasių pasirodymų mūsų 
pranešėjai trumpai pristatė mokyk-
los istoriją, paminėjo visus dirbus-
ius direktorius ir jų nuopelnus, buvo 
rodomos nuotraukos-mokyklos 
gyvenimo nuotrupos. 

Ačiū visiems dalyvavusiems.
J.Praspaliauskas, 8 klasė

Paminėjome kruvinąjį sausį
  Sausio 13-ą, penktadienį, mūsų 
mokykloje paminėta Laisvės gynėjų 
diena. 
  8 val. uždegę languose žvakes, ėjome į 
aktų salę, kur tylos minute pagerbėme 
žuvusiuosius, pagiedojome Lietuvos 
himną, pamąstėme, kaip baisu prarasti 
laisvę, kaip gera ją turėti, kokiomis au-
komis matuojama jos vertė.
Šią dieną 1991m. lietuviai beginkliai 
stojo prieš sovietų tankus. Buvo siek-
iama Lietuvos valstybę su-

grąžinti į Sovi-

etų Sąjungos sudėtį. Mūsų tautiečiai, 
suvažiavę iš tolimiausių Lietuvos vi-
etų, apgynė savo laisvę. Tačiau buvo ir 
netekčių. Už savo šalies išlikimą gyvy-
bę paaukojo net 14 žmonių, apie 1000 
buvo sužeisti. 
„Prieš Jus klaupiuos, pakilusius užsto-
ti/ Tėvynės laisvę savo krūtine,/ir Jums 
skiriu šį skausmo žodį,/Ar amžinybėj 
girdite mane?.. (A.Danisevičiūtė)

Varniškiai dalyvavo ir Vilniuje, 
bėgime „Gyvybės ir mirties keliu“, 
skirtame žuvusiems už Lietuvos 
laisvę 1991m.

LLP archyvo nuotrauka Mūsų mokyklos šauliai

Šventės pabaigoje visi sustoję padaina-
vome „Mokyklos odę“ ir išsiskirstėme 
namo. 
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Advento rytmetys
Advento rytmetys jau seniai tapo 
tradiciniu gimnazijos renginiu. Todėl 
ir šių metų lapkričio 28 diena buvo 
kupina kalėdinės nuotaikos.
  Pradinių klasių mokiniai uždegė 
„širdžių ugneles“, kanauninkas D.Ga-
tautas pašventino mūsų pačių darytus 
adventinius vainikus, kuriuos vėliau 
nunešėme į antro aukšto koridorių ir 

padėjome ant palangių. 
Didžiausią įspūdį paliko dainų ir gie-
smių kūrėjo ir atlikėjo A.Raudoniaus 
žodis. Nuoširdus svečio pasakojimas 
apie savo šeimą, suprantamai pateik-
ti paprasti pavyzdžiai apie gyvenimo 
prasmę ir tikslą mus, jaunus žmones,  
privertė susimąstyti, ar tikrai žinome, 
ko norime.  Liudijimas apie Dievo dar-

bus žmogaus kasdienybėje, giesmės 
visus sujaudino ir sužadino Kalėdų 
laukimo džiaugsmą. 
Tą pačią dieną visi norintys turėjo 
galimybę nueiti į pianisto A.Vasiliaus-
ko koncertą ir paklausyti XVI- XVIII a. 
kompozitorių kūrinių. 

M.Kulevičiūtė,8b klasė

Vėlų gruodžio 21-os vakarą į Varnių 
muziejų ėjo nemažai žmonių. Ar čia 
gali būti tokia vėlyva ekskursija?.. 
Visai ne, į šventinį kalėdinį koncertą, 
kurį surengė Telšių muzikos mokyklos 
Varnių skyriaus mokiniai ir mokyto-
jai, rinkosi klausytojai. 
  Prigužėjo pilnutėlė salė, prireikė net 
papildomų kėdžių. Tvyrojo jaudulys: 
jaudinosi ir dalyviai, ir mokytojai, ir 
tėveliai. Juk tai pirmas koncertas sa-
vame mieste. Debiutas buvo ir rengin-
io vedėjams – man, Ilzei, ir Gabrieliui 
Vikniui. Nedidelėje muziejaus salėje 
prasidėjo nuostabios muzikos koncer-
tas: skambėjo akordeono, pianino, 
fleitų, saksofonų ir kitų pučiamųjų 
melodijos. Sužavėti klausytojai tikrai 

Muzikos garsų skraistė Varniuose
negailėjo aplodismentų, nes tai puikus 
apdovanojimas ypač mažiesiems muz-
ikantams, kurie dar ne visai pasitiki 
savo jėgomis. 
Koncerto pabaigoje išsidalinę saldžią-
sias dovanas, padėkoję mokytojams už 
kantrų darbą, muziejaus šeimininkų  
A.ir J. Ivinskių buvome pakviesti 
pbėasidalinti įspūdžiais prie puodelio 
arbatos ir kavos. Džiaugsminga nuotai-
ka ilgai neblėso, liejosi nuostabios emo-
cijos ir susižavėjimas-kiek nuostabių ir 
gabių vaikų yra mūsų bendruomenė-
je. Turime kuo džiaugtis ir didžiuotis. 
Todėl sulaukę tokio stipraus palaikymo 
ir toliau stengsimės mokytis ir dirbti, 
kad galėtume surengti dar geresnį kon-
certą.

Ilzė Janulevičiūtė,6 klasė I.Janulevičiūtė ir G.Viknius

Vasario 11 d., šeštadienį, vaikų 
ir jaunimo liaudiškų šokių 
kolektyvas „Naktigonė“ da-
lyvavo konkurse „Gintarinė 
žiemužė 2017“ Nidoje, kur pel-
nė 1-ąją vietą.
Sveikiname.

„Naktigoniečių“ pergalė

Liaudiškų šokių kolektyvas „Naktigonė“„Gintarinė žiemužė 2017“ medalis

Erika Stankutė,
2g klasė
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B.Brazdžionio
110-osioms gimimo metinėms
 Bernardas Brazdžionis (1907–2002) 
– vienas populiariausių lietuvių po-
etų, dar gyvas būdamas tapo  bev-
eik mitine figūra. Iš neoromantikų 
kartos jis išsiskyrė aiškiai skelbiama 
krikščioniškąja pasaulėjauta.
 Į savo viešosios šlovės Olimpo viršūnę 
poetas įžengė prasidėjus Lietuvos at-
gimimui, kai 1989 m. pirmą kartą po 
ilgos pertraukos apsilankė tėvynėje ir 
buvo ant rankų nešiojamas po teatrų 
sales ir mitingus. Lietuva buvo pak-
erėta politinio pasipriešinimo dvasią 
kurstančios lyrikos.
 Žmonių reakcija į B.Brazdžionio pa-
sirodymą literatų scenoje jau tarpukar-
iu pasižymėjo audringumu. 
B. Brazdžionio balsas aidėjo, laužė užt-
varas, skatino lietuvių poeziją išeiti iš 
nuošalios valstiečio pirkios į kalnuotą, 
vėjams atvirą lauką, kur akį traukia 
Jeruzalės griuvėsiai, spindintis An-
tikos palikimas, Dievo valią liudijantys 
aukštieji skliautai.
Polemikos ir skaitytojų nuostaba ne-
trukdė B.Brazdžioniui įsitvirtinti tarp 

kolegų ir bendraamžių kaip kartos idė-
jiniam lyderiui. Jis buvo aktyvus šatri-
jietis, vadovavo studentų humanitarų 
draugijos literatūrinei sekcijai, moky-
tojavo gimnazijoje, dirbo „Sakalo“ lei-
dykloje, vadovavo Maironio literatūros 
muziejui, skelbė straipsnius daugiausia 
katalikiškoje kultūrinėje spaudoje . 
 Pirmoji bolševikinė okupacija 1940–
1941 m. poetui buvo sunki: Maironio 
muziejaus likimas pakibo ant plauko, 
pačiam B.Brazdžioniui nuolat grėsė 
suėmimas. Todėl 1944 m. jis kartu su 
karo pabėgėlių banga persikėlė į Vok-
ietiją, 1949 m. atsidūrė JAV, Bostone, 
vėliau  Los Andžele.
 B.Brazdžionis – ir gerai žinomas vaikų 
poetas, pasirašinėjęs Vytės Nemunėlio 
slapyvardžiu, parašęs nemažai kny-
gelių mažiesiems skaitytojams: „Vyrai 
ir pipirai“, „Meškiukas Rudnosiukas“ir 
kt. Vaikams rašytoje poezijoje atsisk-
leidžia šviesioji, linksmoji B.Brazdžio-
nio asmenybės pusė: eilėraščiai pilni 
konkrečių, net ir mažiausiems vaikams 
suprantamų įvaizdžių, jų kalba skam-

bi, vaizdinga, daug perėmusi iš tauto-
sakos – vaikiškų žaidimų, skaičiuočių, 
pasakų.
Nugyvenęs ilgą ir gražų gyvenimą, 
B.Brazdžionis mirė 2002 m. liepos 11 
d. Los Andžele, palaidotas Kauno Pe-
trašiūnų kapinėse.

P.S. 1991m.gegužės 22 d. poetas 
B.Brazdžionis lankėsi mūsų mokyk-
loje, skaitė poeziją. Prisimenu, kaip 
mokytojų kambaryje atsisveikindamas 
spaudė rankas ir kvietė atvykti į sveči-
us, į Kaliforniją.

Bernardas Brazdžionis

Mokytoja R.Poškutė

Vasario 16 – oji gimnazijoje
  Vasario 15-a (trečiadienis) mūsų 
gimnazijoje buvo neeilinė diena. Visa 
mokyklos bendruomenė dalyvavo jau 
gražia tradicija tapusiame Vasario 16 
– osios minėjime, kuriame nestigo nei 
dainų, nei šokių.
  Renginį vainikavo protmūšis, kuriame 
savo jėgas galėjo išbandyti ne tik mok-
sleiviai, bet ir mokytojai, svečiai. 
  VMVG moksleivių prezidentūra visą 

gimnazijos bendruomenę sveikina su 
šia mūsų visai tautai svarbia Lietuvos 
Nepriklausomybės diena. Linkime ir 
toliau puoselėti bei skleisti tautiškumo 
dvasią mūsų gimnazijoje ir už jos ribų, 
o svarbiausia – būti puikiu doro piliečio 
pavyzdžiu ateinančioms kartoms!

U. Naglytė, gimnazijos 
prezidentė

Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos maironiečių laikraštis
Laikraštį maketavo Ignas Janulevičius, 8b klasė


