
Baltų vienybės diena

Baltų vienybės diena- Lietuvai atmin-
tina diena, valstybinė Latvijos šventė, 
minima rugsėjo 22 d., pažymint 
1236 m. Saulės žemėje įvykusį Saulės 
mūšį, kuriame susivieniję žemaičiai ir 
žiemgaliai sumušė ir sunaikino į pop-
iežiaus Grigaliaus IX 1236 m. vasario 
19 d. paskelbtą kryžiaus žygį išvykusį 
Kalavijuočių ordiną.
2000 m. Lietuvos ir Latvijos Seimai 
Saulės mūšio dieną- rugsėjo 22-ąją- 
paskelbė Baltų vienybės diena. Šią 
dieną, 18 val. 46 min., saulė pasiekia 
rudens lygiadienio tašką. 
Tokiame Baltų vienybės dienos 
paminėjime ant Sprūdės piliakalnio 
vėlyvą rugsėjo 22 d. vakarą dalyva-
vome ir mes, mūsų gimnazijos mai-

roniečiai ir kraštotyrininkai. Vaizdas 
buvo įspūdingas: degė laužas, o to-
lumoje matėme laužų ugnį ant Med-
vėgalio, Žąsūgalos, Gaudkalnio ir 
Šatrijos kalnų. Ugnis- tai Baltų vieny-
bės simbolis. Ji ir uždegama aukščiau-
siose apylinkių vietose, prisimenant, 
kad baltų gentys signaliniais laužais 
įspėdavo viena kitą apie artėjantį 
priešą. Baltų vienybės ugnis – kalnų 
sąšauka. 
Apie tuos senuosius pagonybės laikus, 
papročius šventės pradžioje pasako-
jo L.Šedvilas. Buvo dalijama naminė 
duona, iš medinio indo visi gėrėm 
po gurkšnį giros, šalia stovinčiam 
linkėdami ko nors gero. Prieš tai šiek 
tiek giros buvo nupilta ant žemės. Tai 

A.Urbonaitė, 2g klasė

padėka žemei už suteiktas gėrybes. 
Skambėjo liaudiška muzika, jauni-
mas šoko. Šventę vainikavo fejerver-
kai, kurie gerai matėsi ir ant kitų pil-
iakalnių.
Jausmas nuostabus: po žvaigždėtu 
dangum pasijauti toks mažas ir kar-
tu toks tvirtas, tarsi įkvėpęs protėvių 
dvasios. Džiaugiamės, kad dalyva-
vome šiame renginyje. Tai žadina 
mūsų patriotiškumą, pasididžiavimą, 
kad gimėme ir užaugome tokią is-
torinę praeitį turinčiose vietose, kad 
čia mūsų tėviškė.
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„Svajokime ir kurkime“
Šių metų spalio 6 d. Varnių Motie-
jaus Valančiaus gimnazijoje vyko 
LMNSC neformaliojo mokinių 
švietimo projektų finansavimo 
konkursas "Svajokime ir kurkime". 
Dalyvavo netgi devynių Lietuvos 
mokyklų iš 6 savivaldybių įvairaus 
amžiaus mokiniai. Jie susipaži-
no su STEAM  kryptimis, stebėjo 
eksperimentus, bandymus ir juos 

patys atliko. Buvo atvykę mokslinis 
šou "Atradėjas", Šiaulių moksleivių 
technikos rūmų "Avia modelių" 
būrelis, Robotikos akademija, 
Sferinis kinas, "Bakterijų dažymas 
gramo būdu", Varnių RP direkcijos 
ir Žemaičių vyskupystės muziejaus 
edukacijos. Užsiėmimus taip pat 
vedė ir mūsų gimnazijos mokin-
iai. Projekto rezultatus stebėsime R.Poškutė,3g klasė

2018 m. balandžio pradžioje kon-
ferencijoje. Projekto tikslas -  ska-
tinti moksleivius susipažinti su 
tiksliųjų ir gamtos mokslų tyrimų 
metodais, ugdyti gebėjimą įgytas 
žinias pritaikyti praktiškai, lavinti 
gebėjimą savarankiškai planuoti ir 
atlikti tiriamąjį darbą.

Vokiečių kalbos diena gimnazijoje
Vokiečių kalbos dienos Lietu-
voje švenčiamos jau antrus me-
tus. Šiemet spalio 16-20 d. tokie 
renginiai vyko įvairiose Lietuvos 
vietose, įvairiose įstaigose, kurių 
užsiregistravusių buvo apie 250.
Darželiai, bibliotekos, pagrindinės 
mokyklos, gimnazijos, knygynai, 
aukštosios mokyklos vedė daugy-

bę renginių įvairiausiais pavadin-
imais: „Ką žinome apie Vokietiją“, 
„ Mes mokomės vokiečių kalbos“, 
„Tark žodį vokiškai“, „Keliaujame į 
Vokietiją“ ir t.t.
Mūsų mokykloje, stende, šią 
savaitę kabėjo informacija „Kodėl 
verta mokytis vokiečių kalbos?“. 
Spalio 19 d. per ilgąją pertrauką 

skambėjo vokiečių kalbos dienų 
himnas „Ja, ich kann“( grupė 
„Skamp“) ir kitos vokiškos dainos, 
pasiruošę mokiniai klausinė-
jo mokytojų, kitų mokinių, ką 
jie žino apie Vokietiją, vokiečių 
kalbą ir pan. Pats įspūdingiausias 
dalykas tą pačią dieną buvo išvyka 
į vokiečių muziko, dainų kūrėjo ir 
atlikėjo Uwe Kaa koncertą Šiauli-
uose. Į muzikinį klubą „Hava-
na“ susirinko daugiau kaip 300 
mokinių, kurie mokosi vokiečių 
kalbos. Uwe Kaa muzikuoja apie 
20 metų. Savo dainomis jis įrodo 
,kad muzika panaikina sienas tarp 
kultūrų. Jis suvokia muziką kaip 
bendravimo priemonę, kurią visi 
supranta nepriklausomai nuo 
kalbinių barjerų.
Taigi namo grįžome patenkinti, 
pasiklausę gyvos vokiečių kalbos, 
kitaip tariant, pabuvę kitokioje 
vokiečių kalbos pamokoje.

Mokytoja R.Poškutė
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Puslapis, skirtas Maironio 155 -osioms 
gimimo metinėms

Maironio pseudonimas
 Maironio gyvenimo ir kūrybos tyr-
inėtojai nėra įrodę, kodėl poetas pa-
sirinko tokį slapyvardį. Taigi keletas 
faktų apie jo pseudonimą.
  Maironis pirmą kartą pasirašė 
ZVALIONIO vardu. Šį jo pirmąjį 
pseudonimą reikėtų sieti su Zvalionių 
kaimu Betygalos apylinkėje, kuriame 
ir gyveno Mačiulių giminės.
   Vieną kūrinį Maironis pasirašė 
STANISLOVO ZANAVYKO vardu. 
Aiškinama, kad Stanislovas -tai Mači-
ulio dirmavonės vardas. Pseudonimu 
St. GARNYS  pasirašyta poema "Tarp 

skausmų į garbę“.
  Studijuodamas dvasinėje Peterburgo 
akademijoje J. Mačiulis pradeda pasir-
ašinėti MAIRONIO pseudonimu, ta-
pusiu jo antrąja pavarde. Pirmą kartą 
Maironio pseudonimu buvo pasirašy-
ta po eilėraščiu "Daina apie senovę". 
  1895 m. St. Maironio pseudonimu 
buvo išleistas ir pirmasis eilėraščių 
rinkinys  "Pavasario balsai". Visą tole-
snę savo kūrybą Mačiulis pasirašinė-
jo St. Maironio arba tiesiog Maironio 
pseudonimais.
  Manoma, kad Maironio pseudonimą 

reikėtų sieti su Maironiškių kaimu. 
Šiame kaime gyveno poeto dėdė. Tači-
au kiti šaltiniai tikina, kad Maironio 
pavardė kilusi nuo augalo pavadinimo 
"mairūnas". Gali būti, jog Maironio 
pseudonimas yra kildinamas ir iš kuk-
lios gėlelės pavadinimo "maironas".
Tai išties labai smulkiažiedė, gležna 
gėlė. Apie ją Mačiulis rašė eilėraštyje 
"Neužmirštuolė gėlė".
  O „Lietuviškų pavardžių žodynas" 
visgi teigia, kad Maironis kilo iš auga-
lo pavadinimo "mairūnas".

 I.Janulevičiūtė,7 klasė

Maironio diena Kaune
Spalio 27-osios rytą mūsų gimnazi-
jos moksleiviai kartu su Eigirdžių 
pagrindinės mokyklos maironiečiais 
išvyko į Kauno Maironio universi-
tetinę gimnaziją, kur buvo minimos 
155-osios Maironio gimimo met-
inės. Atvykusius moksleivius pasitiko 
gimnazijos mokiniai. Užsiregistravus 
prasidėjo ekskursija po Kauno sen-
amiestį. Aplankėme subtilia prabanga 
dvelkiančius Maironio namus, didži-
ulį jam pastatytą paminklą ir vietą, 
kur poetas palaidotas. Prie ekskursijos 
prisidėjęs kun. E. Vitulskis parodė ir 
papasakojo apie kunigų seminariją, 
taip pat nuvedė į šalia esančią modern-
izuotą Švč. Trejybės bažnyčią. Kitas, 
dar įspūdingesnis pastatas buvo Kauno 
šv. apaštalų Petro ir Povilo arkikatedra 
bazilika. Šie maldos namai pasižymi 
įspūdinga architektūra, erdviu vidumi 

ir 5 metrų dydžio skulptūromis šalia 
altoriaus. Varniškiai taip pat įsiamžino 
prie Motiejaus Valančiaus paminklo ir 
jo kapo. Besibaigiant ekskursijai, mo-
kinių laukė keletas klausimų apie Mai-
ronį ir jo gyvenimą. Po to ekskursijos 
dalyviai grįžo į gimnaziją, kurioje 
vyko šventinis renginys, kur  buvo 
pristatyta A.Ruseckaitės knyga „Mai-
ronio sodas“. Joje įamžintos nuotrau-

kos iš Maironio sodo skirtingu metų 
laiku. Renginyje išgirdome kanklėmis 
ir pianinu atliekamus kūrinius. Pabai-
goje apdovanotos daugiausia taškų 
už klausimus apie Maironį pelniusios 
mokyklos, taip pat padėkota visoms 
atvykusioms mokykloms. Džiugu, jog 
mūsų mokyklos mokiniams ši kelionė 
neprailgo ir paliko tik geriausius pri-
siminimus. J.Balskutė,1g klasė

Foto autorius: Erikas Vasiliauskis
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Kraštotyros būrelio ir maironiečių susitikimas su mokytoja V. Vengriene
Spalio 9 dienos popietę susirinkome 
į gimnazijos muziejų. Ilgametė mūsų 
mokyklos mokytoja V.Vengrienė pa-
pasakojo, kaip buvo kuriamas muz-
iejus. Tai vyko kartu su Atgimimo 
įvykiais Lietuvoje. 1988 m. nutiko kai 
kas nepaprasto! Buvo surastas 1952 
metais nugriautas ir dingęs M.Va-
lančiaus biustas. Biustą išgelbėjo 
Antanas Norkus, jį paslėpęs po savo 
namo grindimis. 1990 m. jis atstaty-
tas ir pašventintas. Šie svarbūs įvyki-
ai įamžinti nuotraukose, kurios atsi-
spindi muziejaus stende. Taigi mūsų 
mokyklos muziejus įkurtas 1989-1990 
metais ir jame sukaupta nemažai 
medžiagos apie M.Valančių, S. Dau-
kantą. Taip pat yra archeologinių ra-
dinių ekspozicija, kuri pasakoja apie 
dar senesnius mūsų krašto, Varnių, 
įvykius. Muziejuje surinkta nemažai 
medžiagos ir apie mūsų mokyklos 

mokytojus. Mokinių darbai pasakoja 
apie kraštotyrininkų ir maironiečių 
veiklą, kuriai vadovavo pati mokytoja 
ekspertė Vlada Vengrienė. Gimnazi-
jos muziejus papuoštas paveikslais, 
kurių autoriai - žinomi mūsų mokyk-
los mokiniai. Kiti dovanoti įvairiomių 

mokyklos švenčių progomis.
      Ačiū mokytojai už įdomias aki-
mirkas mūsų mokyklos muziejuje! 
Kviečiame ir jus per pamokas ir per-
traukas apsilankyti jame.

M. Kulevičiūtė, 1g klasė

Foto autorius: Erikas Vasiliauskis

155-eri metai prabėgo nuo to rudens, 
kai 1862 m.lapkričio 2 d. Raseinių ra-
jone, Pasandravio dvarelyje, lietuvių 
valstiečių šeimoje gimė kūdikis- bū-
simasis poetas Jonas Mačiulis-Mai-
ronis. Kiekvienos tautos istorijoje yra 
asmenybių, kurių darbai ir gyveni-
mas gali tapti tos epochos simboliu. 
Skambi, anot A. Baranausko, „dūšion 
smenganti lyg Lietuvos dainos“ Mai-
ronio lyrika savo laiku buvo tautinio 

Renginys miesto bibliotekoje
atgimimo vėliava. Maironis pirmasis 
iš savo amžininkų turėjo tokią skra-
ją vaizduotę, tokią ugningą talento 
dovaną. Jo eilėraščiai  alsavo gimtosios 
kalbos oru, džiaugdamiesi kiekvienu 
jo gurkšniu. Istorija jau daug kartų yra 
paliudijusi, kad Maironis neišstumi-
amas už laiko barjero, kad jis visada 
aktualus. Lietuvių tauta davė žmoni-
jai M.K.Čiurlionį, V.M.Putiną, S.Nėrį, 
bet prieš tai turėjo būti Maironis ir jo 

istorinė tautinio atgimimo epocha. 
Taigi šio didelio jubiliejaus proga mie-
sto bibliotekoje ir gimnazijoje vyko 
renginiai, skirti Maironiui. Lapkričio 
13 d. bibliotekoje mūsų gimnazijos 
maironiečiai skaitė poeto eiles, o gi-
taristai dainavo, skambėjo ir fleitų 
muzika.

Mokytoja R.Poškutė

Laikraštį maketavo: Ignas Janulevičius


