Gimnazijos naujienos
2020 m. rugsėjis—lapkritis Nr. 1

PAULIUI ŠIRVIUI- 100
POETAS IŠ DIEVO (1920-1979)
Nerašęs valdiškos poezijos, mylimas,
gerbiamas, laukiamas ir... ,,velnioniškai vienas“. Poetas iš Dievo, Lietuvai palikęs daug
daugiau, nei ji jam dovanojo – tokiais prisiminimais apie Paulių Širvį dalinasi jo amţininkai iš Rokiškio, gimtojo Padūstėlio ţmonės, jo draugai.
P. Širvys neturi pabaigos. Jo kūryba
ir gyvenimas – be pabaigos. Iki šiol per
visą Lietuvą skamba pagal jo eiles kurtos
dainos, jo poeziją skaito ir kaimo ţmogus, ir miestietis. Grynuolis iš lyrikos
platybių, turėjęs tikrą Dievo talentą, savo
poezija šildė ne vieną vienišą širdį.
Pirmieji meilės jausmai, taip reikalingi poetui, tapo neatsiejama jo eilių ir viso gyvenimo metafora. Meilė P. Širvį įkvėpė kūrybai, meilė uţpildydavo vienatvę ir karo sužalotai sielai neleido visiškai palūžti. P.
Širvys išgyveno dėl nenusisekusio vedybinio gyvenimo, grauţėsi per maţai dėmesio skyręs dukrai, gailėjosi daug laiko
iššvaistęs tuščiai. Tik artimiausi bičiuliai
galėjo pastebėti, kad po vienatvės šydu
slepiasi didelė ir jautri širdis.
Sunkumai P. Širvį uţklupo dar vaikystėje. Tėvai mirė anksti, su broliu Leonu
liko našlaičiais – piemenavo, tarnavo. Visas
jo gyvenimas sunkus: vaikystė, jaunystė,
karas, kurio metu teko nuolatos badauti. Pokariu irgi gyveno sunkiai, Ilgą laiką P.
Širvys negavo jokios pensijos ar išmokos. Jį ir depresija puolė, jis nemaţai gėrė,
eidavo į miestą, neturėdavo, ką veikti. Ma-

noma, kad P. Širvys mirė 1979 m. kovo 24
d., tačiau rastas tik po poros dienų. Sunerimę kaimynai iškvietė policiją. Poetas palaidotas kovo 28 d. „Buvo pašarvotas Rašytojų
sąjungoje, aprengtas juodu kostiumu, baltais
marškiniais – jam tokie dalykai netikdavo,
jis mėgo paprastą varguolio rūbą, jūreiviškus marškinukus“, – pasakojo A. Pakėnas,
dalyvavęs poeto laidotuvėse.
Pasak
A.Drilingos, jam absoliučiai nerūpėjo buitis
ir kiti materialiniai dalykai, kokie nors patogumai. Kai atėjo dirbti į „Nemuną“, dėvėjo
tuos pačius jūreiviškus marškinėlius ir jūreivišką striukę atbrizgusiom rankovėm. Jo
kaklo niekada neverţė kaklaraištis, o kojų
nespaudė blizgantys batai.
Mes, mūsų mokyklos maironiečiai,
spalio pradţioje susirinkome į popietę, skirtą P. Širvio atminimui. Būrelio vadovė
R.Poškutė papasakojo apie P.Širvio gyvenimą, pristatė jį kaip ţmogų ir kaip poetą. Iš
tikrųjų sunku patikėti, kiek iš šio ţmogaus
buvo atimta, neduota, paslėpta... Tačiau
duotas didţiulis talentas kurti. Įdomu buvo
pamatyti nuotraukas, išgirsti gyvą poeto
balsą, kur P.Širvys skaito savo labiausiai autobiografišką eilėraštį „Aš- berţas“, paklausyti dainų, sukurtų pagal jo eiles.
A.Nikitinaitė, III klasė

ŽYDŲ GENOCIDO
DIENA
Rugsėjo 23 dieną Lietuvoje
buvo minima Ţydų genocido aukų
diena. Tą dieną 1943 metais sunaikintas Vilniaus getas. Antrojo pasaulinio karo metais nuţudyta daugiau negu 90 % iš daugiau kaip
200 000 Lietuvoje gyvenusių žydų.
Taigi rugsėjo 23-ą tradiciškai rengiamos atminties eitynės į ţydų ţudymo vietas. Vykstanti pilietinė iniciatyva „Atminties kelias“ – tai kvietimas prisiminti per Holokaustą sunaikintas Lietuvos
žydų bendruomenes, kartu nueiti į masinių žudynių vietas tais keliais ir takais, kuriais žydai buvo varomi į paskutinę savo kelionę. Lietuvoje tokių vietų yra daugiau kaip
200.Eitynių dalyviai atsineša po akmenuką su nužudyto asmens vardu ir jį padeda masinių
žudynių vietoje, taip parodydami, kad nužudytieji buvo ne skaičius, o konkretūs žmonės su
savo istorijomis. Šią dieną mūsų gimnazijos 7 klasės mokiniai dalyvavo Šv. Mišiose, o antrokai vyko į Rainių ţydų uţkasimo vietą, kur ant paminklo padėjo akmenukus su ţydų vardais. Kita 2 klasė vaţiavo į Ţarėnus, kur taip pat buvo nukankinti ir uţkasti ţydai.
E.Taurozaitė, 7 klasė

I KLASĖS KRIKŠTYNOS
Spalio 22 d. mokykloje vyko
kiek neįprastos pirmokų gimnazistų
krikštynos. Jau nuo pat ryto sulaukėme
10-osios ligoninės rezidentų ir vyr. gydytojos Rasos. Prasidėjus pamokai, jie
atėjo į klasę su šūkiais, baltai apsirengę
ir, priėję prie kiekvieno, ant kaktos uţrašė „Covid- 19“.Mes net išsigandome,
kai kaţkas pasakė, jog mėlyni daţai
nenusiplauna. Kai bandėme daţus nusiplauti, į tai greitai sureagavo mūsų
rezidentai ir neleido to daryti.
11 val. mus sustatė poromis užrištomis akimis, ir taip, įsikibę į vieną virvę, pėstute
žygiavome iki Ožtakių krepšinio aikštelės. Einančius, kaip supratome, mus apmėtė kiaušiniais, miltais, o gal smėliu, aplaistė vandeniu su prieskoniais. Pasiekę kelionės tikslą, pagaliau išvydome pasaulį. Tačiau, mūsų nuostabai, kančios nesibaigė. Vėl uţrištomis akimis
kruopų ir prieskonių mišiniu turėjome maitinti savo porininką. Vos tik paragavę tokio
„skanumyno“, visi raukėsi ir spjaudėsi. Po to mūsų laukė dar keletas užduočių. Su burna
traukėme iš vandens obuolius, o kam nepavykdavo, tas buvo aplaistomas neaiškiais mišiniais. Vaikščiojome ančiukais, kol suklaupėme ant grūdų ir sakėme savo priesaiką.

Mūsų gydytojai nepamiršo ir vaišių, tad,
tik pasibaigus ceremonijai, su šypsenomis ir
prikepusiais kiaušiniais ant galvų visi bėgome į
mokyklą. Sakėme, kad mes kitais metais padarysim dar geriau, vadinasi, dar baisiau. Dėkojame dešimtokams, kad jie nepatingėjo surengti
mums šias krikštynas. Tai yra tradicija mokykloje. Po metų krikštysim mes.
H.Laurinavičiūtė, I klasė

EUROPOS KALBŲ DIENA
Rugsėjo 25 d. mūsų gimnazijoje vyko Europos kalbų diena. Tai tradicinis renginys, kuris
Lietuvos mokyklose vyksta kiekvieną rugsėjį.
Šių metų Europos kalbų dienos tema buvo
„Atrask vertimą iš naujo“. Tai reiškia, kad kiekviena klasė per pamokas atliko uţduotis, susijusias su vertimu iš uţsienio kalbų.5-okai vertė pasaką iš prancūzų kalbos ir dainavo prancūziškai,
6-okai vertė kompiuterinius tekstus iš anglų k.,
žiūrėjo animacinius filmukus.7 –okai vertė pasaką iš rusų kalbos, 8-okai per lietuvių k. pamoką
rinko tarptautinius ţodţius ir juos kirčiavo. II
klasės mokiniai vertė tekstus iš vokiečių ir rusų
kalbų. III klasė vertė dainas ir straipsnį apie Covid-19 iš anglų kalbos. Mokyklos maţiausieji
taip pat dalyvavo: per lietuvių k. pamokas rinko
graţiausius lietuviškus ţodţius, o per pasaulio
paţinimą rinko informaciją apie Europos šalis.
Tai buvo „Kelionė traukinuku po Europą“.
E.Gumuliauskaitė, 6 klasė

MOKYTOJŲ DIENA
Mokytojas- ypatinga profesija. Jis savo mintimis, uţsidegimu, darbu, patarimais ir pavyzdţiu gali nulemti tolimesnę mokinio gyvenimo kryptį.
Spalio 5 dieną Varnių Motiejaus Valančiaus
gimnazijoje buvo minima Mokytojų diena.
Mes, IV klasės mokiniai, vedėme pamokas, o
mokytojus pakvietėme į aktų salę, kur vyko
šios dienos renginys. Mokytojams buvo paruoštos įvairios veiklos: dainavimas, viktorina, kryţiukų-nuliukų turnyras, taip pat mokytojai galėjo atsiskleisti kurdami bei vaidindami. Uţ kai kurias uţduotis buvome paruošę
dovanėlių su rudens gėrybėmis. Kad mūsų surengta šventė patiko, supratome iš gerų emocijų. Per pertrauką mokytojai buvo pakviesti prie saldaus stalo.
Verta prisiminti puikią vokiečių literatūros klasiko Johano Volfgango Getės mintį:
,,Mokytojas, sugebantis įkvėpti mokinius nors vienam geram poelgiui, nors vienam puikiam eilėraščiui, padaro daugiau nei tas, kuris mūsų atmintį uţpildo daugybe pagal pavadinimą ir formą suklasifikuotų dalykų."
L.Mockutė, IV klasė

VOKIEČIŲ KALBOS DIENOS
„Ö KAIP ÖKO?“
Vokiečių kalbos dienos Lietuvoje vyko jau
penktą kartą. Jas organizuoja Goethe’s institutas. 2020 m. renginių ir akcijų pagrindinės temos
yra tvarumas ir ekologiškumas. Kaip tvarumo
principus perkelti į savo kasdienį gyvenimą?
Kaip verslas vadovaujasi „ţaliuoju“ poţiūriu?
Kaip tausoti ribotus išteklius?
Mūsų gimnazijos mokiniai, kurie mokosi
vokiečių kalbą, spalio 19-23 dienomis per pamokas susipaţino su „tvarumo“ sąvoka, tarptautiniu
aplinkos apsaugos dokumentu „Agenda 2030“ ir
jo 17 tikslų, ko reikia viso pasaulio ţmonėms:maisto, išsilavinimo, švaraus vandens ir
oro, lygiateisiškumo, taikos ir t.t. Bandėme teisingai surūšiuoti atliekas, iš vokiečių k. išsiversti
ir suskirstyti mintis, kas yra gerai ir kas blogai
aplinkai, kokios yra gamtos teršimo prieţastys ir pasekmės, ką reikia daryti, kad išsaugotume švarų ir sveiką pasaulį: miškus, vandenį, orą, dirvoţemį, gyvūnus ir patį ţmogų.
Šią savaitę taip pat vyko ir graţi akcija: į popierinius maišelius su uţrašu „Ö kaip
öko?“ dėjome po saujelę čiobrelių, liepţiedţių, mėtų 1-2 puodeliams arbatos. Maišelius,
specialiai pagamintus Vokiečių kalbos savaitei, su vaistaţolėmis dovanojome mokytojams,
kurie tikrai ne visi ţinojo apie šį renginį, skirtą aplinkos apsaugai ir sveikam gyvenimo būdui.
Mokytoja R.Poškutė
Leidinį parengė Telšių r. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos MAIRONIEČIAI

