Šauliai-aktyvūs kaip visada

Spalio 14 d. Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje vyko renginys „Žemaitijos šaulių 8-osios rinktinės naktinės orientacinės pratybos Žemaitijos šaulių rinktinės įkūrimui paminėti“ ,kurį organizavo mūsų mokyklos jaunieji šauliai (vadovas
–kūno kultūros mokytojas S. Jogminas). Renginyje dalyvavo 8-oji rinktinė ,t. y. 6 kuopos: Mažeikių 1-oji, Plungės 2-oji,
Rietavo 3-oji, Varnių 4-oji, Telšių 5-oji, ir Alsėdžių 6-oji. Pas mus atvyko ir jaunųjų šaulių vadas D. Jonušas. Mokykloje vyko
naktinės orientacinės pratybos ir kita šauliška veikla. Visi- mūsų mokyklos šauliai ir svečiai- likome patenkinti ,vėl galėję
išbandyti savo jėgas, praplėsti naujų pažinčių ratą. Tikimės, kad ir atvykusieji išsivežė malonius prisiminimus ir teigiamas
emocijas. Lauksime naujų susitikimų.

„Kelionė“
aplink pasaulį

Spalio 5 dieną Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje vyko Mokytojų dienos šventė, kurios
proga visi mokyklos pedagogai buvo pakviesti į
neužmirštamą ‚kelionę“po įvariausius pasaulio
kampelius
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„Kelionė“ aplink pasaulį
Spalio 5 dieną Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijoje vyko Mokytojų dienos šventė, kurios proga visi
mokyklos pedagogai buvo pakviesti į
neužmirštamą ‚kelionę“po įvariausius
pasaulio kampelius: Jamaiką, Meksiką,
Japoniją bei Italiją.
Pirma „kelionės“ kryptis – Jamaika.
Visi skrydžio dalyviai buvo padabinti
įvairiausių spalvų jamaikietiškais
karoliais, pavaišinti vaisiais ir,
žinoma, neapsieita be linksmybių – mokytojai mokėsi šokti
„Limbo“. Iš spalvotosios Jamaikos pedagogai nukeliavo į Meksiką, kur taip pat
buvo daug nuotykių. Ten
jų laukė meksikietiškas
maistas, įdomybės apie šį
kraštą bei ispanų kalbos

pamokėlė, kurioje mokytojai ne tik patikrino, bet ir praturtino savo užsienio
kalbų“ bagažą“. Neilgai trukus, veiksmas persikėlė į paslaptingąją Japoniją, iš
kurios“ keliautojai“ namo grįžo kupini
savotiškų įspūdžių. Mokytojai susipažino su japonų
kalbos
hieroglifais

bei kaip reikia užrašyti ir ištarti savo
vardus šia kalba. Taip pat liko neužmiršta arbatos ceremonija, suši valgymas ir
veido jogos pratimai atsipalaidavimui.
Paskutinė šalis, kurią“ aplankė“ pedagogai, – Italija. Joje mokytojai vaišinosi
picomis, taip pat vyko viktorina, kurios
metu už teisingus atsakymus buvo dalinami saldūs prizai.
„Kelionei“ baigiantis, abiturientai
mokytojams tarė sveikinimo žodį,
įteikė dovanėles bei atliko dainą.
Prie sveikinimų prisidėjo gitaristų būrelis bei gimnazijos
mokinių prezidentūra.
Štai kaip turiningai ir įsimintinai praleido Mokytojų dieną Varnių Motiejaus
Valančiaus
gimnazijos
pedagogai!

Poezijos sklidina diena

Minėdamas didžiojo mūsų
tautos
dainiaus gimtadienį, Kauno Maironio
literatūros muziejus kiekvieną rudenį
sukviečia moksleivius iš visos Lietuvos į respublikinį dailiojo skaitymo
konkursą.

Nuolatiniai šių konkursų dalyviai – ir
Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos moksleiviai. Šiemet jų buvo net
keturi: šeštokė I.Janulevičiūtė ir antros
klasės gimnazistai U. Šedvilaitė, V.Petraitytė ir M.Basys.
Konkursas vyko dviejose erdvėse: 1 –
8 klasių moksleiviai, kurių buvo apie
70, įsikūrė vienoje iš didžiųjų muziejaus erdvių, o vyresnieji ( jų buvo
58) – jaukioje, skliautuotoje pirmojo
aukšto patalpoje. Daugiausia skaitovų

buvo iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos,
Radviliškio, Jonavos. Visus nuoširdžiai
sveikino muziejaus direktorė rašytoja
A. Ruseckaitė. Ne bet kokios buvo ir
vertinimo komisijos: režisierius G. Padegimas, aktoriai V. Kochanskytė, H.
Savickas, D. Škeliovaitė ir kt. Šauniai
pasirodė ir visi varniškiai, o Urtė ir Ilzė
tapo I turo laureatėmis ir dalyvaus II
konkurso ture.
Svetingi savo svečiams buvo muziejaus
šeimininkai: trečiajame aukšte - didelė,
įdomi ekspozicija, skirta ir Maironiui, ir rašytojams – šių metų jubiliatams. Ten galėjome pasivaišinti arbata,
pabendrauti. Nepastebimai prabėgo ta
trumpa rudens diena po didžiojo poeto
namų skliautais – tai buvo tikra poezijos šventė.

I.Janulevičiūtė su komisijos nare
V.Kochanskyte

Nr.1/2016 m. lapkritis
Varnių Motiejaus Valančiaus gimnazijos leidinys

Baltų vienybės diena Raudonėje
Rugsėjo 22 d. mes, 8 ir 2g klasės mokiniai, išvykome į respublikinį maironiečių sambūrį „Baltų aidai Jurbarko
krašte“ Raudonėje.
Sambūryje dalyvavo jaunieji maironiečiai, jų mokytojai bei kiti kviesti svečiai iš visos Lietuvos. Šventės
pradžioje visus pasveikino Lietuvos maironiečių draugijos pirmininkas E.Urbonas. Labai įdomu buvo
pamatyti ir išgirsti etnologę Gražiną
Kadžytę, kurios išsakyti žodžiai,
iškalba mums visiems padarė didelį
įspūdį. Po Jurbarko meno mokyklos
koncerto nuotaikingi vedėjai kvietė visus pasivaišinti sriuba ir vafliais. Papietavę apžiūrėjome Raudonės
pilį, kurioje įkurta
mokykla. Sambūrio
metu taip pat
vyko edukaciniai užsiėmimai:
šokiai, dainavi-

mas, žaidimai ir baltų Pasaulio medžio
kūrimas. Pasibaigus visoms linksmybėms, su puikia nuotaika išriedėjome
aplankyti žymių Jurbarko krašto vietų.
Viena iš tokių –tai Maironio kryžius,
pastatytas poeto 150 metų sukakties
proga Ringovės kaime. Pasukę į Veliuonos miestelį, pamatėme Vytauto
Didžiojo paminklą ir paties Vytauto
įsteigtą Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčią. Be to, turėjome galimybę joje ir pabūvoti. Sėdę
vėl į autobusą, važiavome apžiūrėti
Seredžiaus piliakalnį, kitaip dar vadinamą Palemono kalnu. Jis tapo iššūkiu visų mūsų kojoms, nes į piliakalnio
viršūnę vedė daug mažų laiptelių. Bet
varginantį lipimą atpirko neįtikėtino
grožio kraštovaizdis: nuo aukšto kalno
matėme žemai tekantį
Nemuną,
rudeninę gamtą...
Paskutinė
mūsų
išvykos
stotelė buvo Vilkijos
miestelis.
Jame aplankėme šv.
Jurgio

bažnyčią, apie kurią mums šiek tiek papasakojo klebonas V. Dudonis. Tikriausiai dižiausią įspūdį paliko netoli
Vilkijos bažnyčios esantis A. Ir J. Juškų
etninės kultūros muziejus, kurio įkūrėjas Arūnas Sniečkus pats visiems papasakojo apie brolių Juškų darbus ir begalinę meilę gimtajai kalbai.
Po ilgokos kelionės namo visi grįžome
pavargę, bet kupini pačių geriausių
įspūdžių, kurių ilgai nepamiršime.

Mūsų mokyklos Maironičiai
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Maironis - tautos žadintojas

Maironis - naujosios lietuvių poezijos pradininkas, spaudos draudžiamojo laikotarpio didžiausias poetas, savo
poezijoje išreiškęs to meto tautinius
siekimus, dėl to vadinamas tautinio atgimimo dainiumi.
Savo poezijos įtaka kitiems rašytojams
sukūrė lietuvių literatūroje vadinamąją
maironinę mokyklą.

Jonas Mačiulis (dokumentuose Maciulevičius), gimė 1862 m. lapkričio 2
d. Pasandravio dvare, Šiluvos valsčiuje, Raseinių apskrityje. Jo tėvai buvo
laisvi valstiečiai, palaikę artimus ryšius su aplenkėjusiais bajorais. Mokslo
pradžią J. Mačiulis gavo iš tėvo, pusmetį
mokėsi Betygalos mokykloje. 1873
m. J.Mačiulis įstojo į Kauno gimnazijos parengiamąją klasę. Šeštoje klasėje pradėjo rašyti eilėraščius lenkiškai;
vėliau šiuos bandymus jis sunaikino.
Reikšmingiausia kūrybos dalis – lyrika.
Baigęs gimnaziją, 1883 m. įstojo į Kijevo universitetą studijuoti literatūros.
1891 m. išspausdinta pirmoji Maironio
knyga – „Lietuvos istorija, arba apsakymai apie Lietuvos praeigą“, pasirašyta Stanislovo Zanavyko slapyvardžiu.
Ši knyga buvo tiesioginis jo studijų

Dvasinėje seminarijoje vaisius.
Baigęs seminariją, 1888 - 1892 m. tęsė
mokslus Peterburgo Imperatoriškoje
Romos katalikų dvasinėje akademijoje.
Po to buvo įšventintas į kunigus, pirmą
kartą pasirašė Maironio slapyvardžiu.
1892 m. jam buvo suteiktas teologijos
magistro laipsnis. 1892 - 1894 m. Kauno
kunigų seminarijoje dėstė moralinę teologiją. 1894 - 1909 m.- tai patys gražiausi ir kūrybiškiausi J.Mačiulio gyvenimo metai. Šiuo laikotarpiu jis parašė
pačius stipriausius savo kūrinius. 1903
m. Maironiui suteiktas teologijos daktaro laipsnis.
1909 m. J.Mačiulis buvo paskirtas
Kauno kunigų seminarijos rektoriumi.
Šiose pareigose J.Mačiulis išbuvo iki
mirties. J.Mačiulis mirė 1932 m. birželio 28 d., palaidotas Kaune.

Pirmokų gimnazistų „krikštynos“
Rugsėjo 30-ą mes, 2g klasės gimnazistai, surengėme 1g klasei „krikštynas“,
kurioms ruošėmės ir kurių nekantriai laukėme. Viskas prasidėjo jau iš ryto,
per pirmą pamoką. „Kūdikiai“ buvo
paženklinti dažais, užrišti seilinukai.
Pats „krikštijimas“ vyko per 6-ą pamoką
mokyklos stadione. Renginys ilgas nebuvo, tačiau smalsuolių susirinko nemažai.
„Krikšto“ apeigas stebėjo draugai, mokytojai, mokyklos darbuotojai. Žiūrovams
reginys kėlė juoką, tik patiems „krikštijamiesiems“ kažin ar buvo juokinga.
Jaunieji pirmokėliai buvo surišti, ėjo per

vandens „geizerį“, miltų laviną, lindo
tuneliu, išbandė jėgas, traukdami virvę su
stipriaisiais „krikštatėviais“, darė „vikšrą“,
stiprinosi košėmis, cinamonu, „egzotiškais“ gėrimais, kurių netrūko nei kelnėse, nei galvose, nei kitose kūno vietose.
Viską vainikavo priesaika ir bučinys su
kiaulaite.
Gal „krikštynos“ kažką supykdė, kažką
pravirkdė, bet mes manom, kad jos
pavyko ir kad jas ilgai prisimins ne
tik pirmokai gimnazistai, bet ir visi
mačiusieji. Renginys tikrai buvo vertas
dėmesio.
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