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SPORTO NAUJIENOS
- 7b klasės komanda tarpklasinėse krepšinio varžybose, skirtose Lietuvos vardo
tūkstantmečiui paminėti, iškovojo pirmą vietą. Rezultatyviausiai žaidė V.Pocius.
- Tarp penktų klasių krepšinio varžybose pirma vieta - 5b klasės komandai.
Rezultatyviausias žaidėjas - R. Valantinavičius.
- Mokyklos stadione futbolo varžybose jėgas išbandė penktų ir šeštų klasių rinktinės.
Rezultatas 3:2 penktokų naudai. Rezultatyviausias buvo M.Vasiliauskas, įmušęs 3 įvarčius.
- Gegužės –birželio mėnesiais vyko Lietuvos seniūnijų mokyklų (1996-99m.gim. mokinių)
Telšių rajono futbolo žaidynių pirmenybės.

Žaidė sporto mokyklos nelankantys mokiniai. Mūsų mokyklos komanda pogrupyje užėmė trečią
vietą. Už dalyvavimą varžybose komanda apdovanota futbolo kamuoliais.

Varžybas organizavo ir vedė kūno kultūros mokytojas metodininkas A.Valenčius

GLOBALINĖS JAUNIMO PROBLEMOS

Balandžio 24-oji - tarptautinė jaunimo solidarumo diena, minint šią progą „Atžalyno“ vidurinėje
mokykloje buvo vykdomas projektas „Globalinės jaunimo problemos“, kuriame dalyvavo
dešimtų klasių mokiniai. Projekto sumanytojos – istorijos mokytoja Silva Gvazdovienė ir
socialinė pedagogė Vaiva Dacienė - džiaugėsi sulaukusios didelio mokinių susidomėjimo ir
aktyvaus dalyvavimo. Taigi kuo ši akcija pritraukė mokinius?

Pirmiausia vyko diskusija apie šiuolaikinius jaunuolius ir jų elgesio normas, diskusijos metu
kiekvienas mokinys turėjo išsikelti aktualiausią problemą ir argumentuoti, kodėl taip mano. Visi
dalyviai greitai įsiliejo į darbą, o tuo metu pakalbinau soc. pedagogę V. Dacienę, ką ji galvoja
apie projektą. „Mano nuomonę, ši akcija ne vieną mokinį privertė akis į akį susidurti su
problemomis, kurių anksčiau nepastebėdavo. Juk labai svarbu, kad paaugliai išmoktų tvarkytis
su sunkumais ir nebijotų kreiptis pagalbos, o būtent tokie vieši pokalbiai aktualiomis temomis
juos skatina kovoti ne tik su globalinėmis problemomis, bet ir su savo demonais,“ – teigė ji.
Baigiantis diskusijai, dalyviai padarė išvadą, kad didžiausios jaunų žmonių bėdos yra smurtas,
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brangstantis mokslas, diskriminacija ir alkoholizmas. Nei viena šių problemų nėra nauja, tačiau
bėgant laikui labai pasikeitė jų turinys ir galiausiai jos tapo globalinio lygio.

Antroji projekto dalis buvo labiau praktinė. Kiekvienas mokinys turėjo vizualizuoti aktualiausią
problemą. Dalyviams buvo duota visiška kūrybinė laisvė, tik vienintelė sąlyga – nepiešti plakatų.
„Tiesą sakant, nesitikėjau, kad mūsų jaunimas toks kūrybingas. Kadangi mokiniai dirbo
individualiai, tai buvo daug labai gerų ir nestandartinių darbų. Savo kūrinius vaikai pristatydavo
klasės draugams, o tada visi bendrai aptardavome, ar pakankamai atskleista pagrindinė mintis
ir įvertindavome darbo estetiškumą. Visi darbai buvo labai įdomūs, todėl nusprendėme juos
eksponuoti mokyklos skaitykloje. Rezultatais likau patenkinta,“ – pasakojo projekto
koordinatorė S. Gvazdovienė. šiais laikais jaunimas da˛nai yra nepelnytai nuvertinamas, o
šitokios akcijos padeda visuomenei parodyti, kad jaunimas yra kūrybingas, ambicingas ir turi
daug puikių idėjų.

Trečiasis projekto etapas buvo švedų režisieriaus Mikael Hafstrom, 2003 m. vaidybinio filmo
„Blogis“ peržiūra. Tuo norėta pasiekti, kad mokiniai suvoktų, jog u˛ save reikia mokėti pakovoti
ne kumščiais, nes tai prie gero neprives. Filmas išties prikaustė visus žiūrovus, nes be jokių
pagražinimų atskleidė žiaurų paauglių tarpusavio bendravimą. Jame taip pat nevengta ir kraupių
muštynių, kankinimų ir pasityčiojimo scenų. šitoks jaunuolių elgesys – sena mūsų visuomenės
problema ir jos neįmanoma visiškai išspręsti, tačiau reikia stengtis kiek įmanoma, kad padėtis
imtų taisytis.

Taigi šis projektas privertė mūsų mokyklos mokinius atmerkti akis globalinėms paauglių
problemoms ir imti jas spręsti bent jau savo aplinkoje. Pasaulyje milijonai jaunuolių atsitrenkia į
tokių pačių sunkumų sieną, bet mes visi kartu galime šią sieną sugriauti. Tik svarbiausia pradėti
kiekvienam nuo savęs!

Telšių „Atžalyno“ vid. m – klos10 a klasės mokinė Monika Albrikaitė

AKCIJA „VILTIES PAUKŠČIAI“

Telšių „Atžalyno“ vidurinė mokykla prisijungė prie Dainų šventės organizatorių rengiamos
akcijos „Vilties paukščiai‘. Mokiniai kartu su dailės mokytoja R. Aleksandravičiene išlankstė
1000 baltų paukščių, ant kurių parašė savo palinkėjimus Lietuvai tūkstantmečio proga. Liepos 1
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dieną Vilniuje bus „nutiesti“ paukščių takai, rodantys kelią į dainų šventės renginius.

PUIKI KREPŠININKIŲ PERGALĖ

2009 m. gegužės mėn. 2-3 dienomis Palangoje vyko Lietuvos mokinių olimpinio festivalio
finalinės krepšinio varžybos. Į finalą pateko keturios stipriausios Lietuvos mokyklų krepšinio
komandos: Kauno Kalniečių vidurinės mokyklos, Alytaus Jotvingių gimnazijos, Telšių „Atžalyno“
vidurinės mokyklos ir Šiaulių Didždvario gimnazijos.

Pirmąją dieną mūsų mokyklos komanda susitiko su Šiaulių Didždvario gimnazijos komanda ir
rezultatu 60 : 81 pralaimėjo. Tačiau sekanti diena dovanojo malonią staigmeną: kovoje dėl
trečios vietos su Kauno Kalniečių vidurinės mokyklos krepšininkėmis po atkaklios ir įtemptos
kovos paskutinėmis minutėmis mūsų merginos „išplėšė“ pergalę rezultatu 69 :59.

„Atžalyno“ vidurinės mokyklos krepšinio komandoje žaidė šios merginos: S. Aleksiūtė 6d, G.
Valentinavičiūtė 6d, A. Gribėnaitė 9a, Ž. Kranauskaitė 9a, V. Lekavičiutė 9d, G. Viskontaitė 9c,
A. Gimbutaitė 8c. Komandos vadovė – kūno kultūros mokytoja L. Jankauskienė.

Džiugu, kad mūsų komanda pateko į geriausiųjų 1993 gimimo metų ir jaunesnių merginų
krepšinio komandų ketvertuką respublikoje. Krepšininkės buvo apdovanotos sportiniais
marškinėliais, medaliais ir diplomais.

TRADICINIS LIKAS

Jau devintus metus kasmet balandžio – gegužės mėnesiais vyksta Telšių rajono bendrojo
lavinimo mokyklų mokinių LIKas. Šiemet tema ypatinga – Lietuvos tūkstantmečio mokinys:
veikla, poreikiai, svajonės.

„Atžalyno“ vidurinę mokyklą atstovavo komanda: M. Balčiūnaitė 9c, L. Magziakaitė 9c, T.
Mikavičūtė 9c, D. Kačinskaitė 10b, I. Žutautaitė 10b, V.Lekavičiūtė 9d, S. Praspaliauskas 10b,
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A. Slanina 11a, E. Gvozdas 11c, D. Petrulis 10b. Komandą ruošė direktoriaus pavaduotoja
ugdymui J. Dapšienė, šokio mokytoja E. Tirūnienė, muzikos mokytojai L. Petrulaitienė ir G.
Vaitkaitis.

Komandos turėjo paruošti prisistatymą, namų darbą, klausimus priešininko komandai, kūrybinę
užduotį, kuri paskelbiama tik pasirodymo dieną, palinkėjimą – siurprizą priešininko komandai.

Mūsų mokyklos komanda rungėsi su Nevarėnų ir „Džiugo“ vidurinių mokyklų komandomis.
Visos trys komandos buvo gerai pasiruošusios ir pateko į finalą, kur jų laukė sunkesnės
užduotys: savos komandos ir mokyklos vadovo pristatymas, mokyklos vadovo ir kapitono
duetas, kapitonų rungtis ir P.S. – kas dar liko nepasakyta.

Mūsų komanda pasirodė puikiai. Anot direktoriaus pavaduotojos J. Dapšienės, su tokiais
susitelkusiais, drausmingais ir kūrybingais mokiniais buvo malonu dirbti. Mokyklą atstovavo ir
direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Svotienė, kurios energijos, drąsos ir sceninio įvaizdžio
galėjo pavydėti kitų mokyklų vadovai. Taip pat didelė atsakomybė teko komandos kapitonui A.
Slaninai, jis sėkmingai pasirodė kapitonų rungtyje bei kūrybinėje užduotyje, o žiūrovai negailėjo
aplodismentų ir nuoširdaus palaikymo.

SVEIKINIMAS

Sveikiname 12c klasės mokinę Petronelę Pociutę, laimėjusią Respublikiniame meninio skaitymo
konkurse antrąją vietą (mokytojas A. Nekrašius).

INFORMACIJA

Mūsų mokykloje vyko mokinių rašinių, piešinių, plakatų konkursas, skirtas Lietuvos vardo
tūkstantmečiui paminėti. Skelbiame nugalėtojus: gražiausius politinius plakatus nupiešė G.
Petrikytė (11b), I. Šaluchinaitė ir D. Rondomanskas (11c, istorijos mokytoja V. Nekrašienė).
Piešinių konkurse nugalėtojais tapo V. Dužinskytė (10b),V.Venckutė, G. Šliužaitė (10d), A.
Milašiūtė, E. Baltrukonytė, A. Klumbys (6c), o įspūdingiausias nuotraukas konkursui pateikė S.
Žutautaitė (11c, dailės mokytoja R. Aleksandravičienė). Geriausių rašinių autoriai: M. Albrikaitė
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(10a, lietuvių kalbos mokytoja D. Eirošienė), J. Baltrukonis, G. Lukauskaitė, L. Petrauskas, M.
Gustys (7b, lietuvių kalbos mokytoja J. Šliažienė), puikius eilėraščius parašė 6d klasės mokinė
G. Paulauskaitė (lietuvių kalbos mokytoja Z. Godeliauskienė).

PRADINUKAI – FORUMO DALYVIAI

Balandžio 20 dieną 14 val. Telšių apskrities verslo inkubatoriuje vyko forumas apie mokinių
užimtumo skatinimą kaimo bendruomenėse. Į forumą atvyko keturios rajono mokyklos su savo
neformaliojo ugdymo būreliais , kur pristatė įdomią jų veiklą, pasidalino patirtimi ir kūrybinėmis
idėjomis.

Mūsų mokyklos pradinių klasių mokinių folkloro būrelis (mokytoja Z. Gudienė) parodė
programėlę su liaudiškais papročiais, žaidimais, šokiais ir dainomis. Pradinių klasių dramos
būrelio „Mažosios mūzos“ (mokytoja R. Stulpinienė) jaunieji aktoriai suvaidino ištrauką iš
pasakos „Baltuolė ir septyni nykštukai“, o pradinių klasių mokytojos G. Jonikienės būrelis
„Įdomieji darbeliai“ pradžiugino susirinkusius mokinių darbelių parodėle.

Renginio pabaigoje jaunieji forumo dalyviai apdovanoti padėkos raštais ir saldumynais.

MAŽIEJI TALKININKAI

2 - 4 klasių mokinių būrelis „Jaunieji gamtininkai“ (vadovė A. Bagužienė) balandžio 16 dieną po
pamokų tvarkė šalia mokyklos teritorijos esančią aplinką. Mažieji talkininkai parodė supratimą ir
nuoširdumą, taip pat ir didelį norą, kad reikia gyventi gražiai ir tvarkingai. Talka buvo skirta
Žemės dienos paminėjimui.

TEATRO DIENA MOKYKLOJE

Kovo 27 dieną mokyklos Teatro studijos aktoriai iš pat ryto pasitiko mokinius ir mokytojus, įsegė
studijos emblemas ir pakvietė į premjerą - spektaklį pradinių klasių mokiniams „Mergaitė ieško
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pasakos“. Spektaklyje vaidino 5-8 klasių mokiniai. Jų pasirodymas buvo labai nuotaikingas.

TRADICINIS RENGINYS „TAUTOSAKOS LOBIŲ SKRYNIĄ ATVĖRUS“

Kovo 26 dieną jau trečius metus vykstantis renginys „Tautosakos lobių skrynią atvėrus“, skirtas
Lietuvos vardo 1000 metų paminėjimui, prasidėjo aktualiu ir tikrai netradiciniu klausimu: „Ar
mūsų mokyklos pradinukai gali vadintis Tūkstantmečio pradinukais?“ Renginį organizavo ir vedė
pradinių klasių mokytoja Z. Gudienė su 2a klasės mokiniais, jai padėjo taip pat pradinių klasių
mokytoja N. Siminauskienė. Renginyje be 3-4 klasių mokinių, jų tėvelių ir net senelių dalyvavo
svečiai: D. Jonavičienė, Telšių Švietimo skyriaus vyr. specialistė, taip pat Telšių „Saulėtekio“
pradinės mokyklos mokytojos ir direktorė.

Salė buvo papuošta pagal lietuviškas tradicijas – tautinės juostos, karpiniai, senovinė skrynia.
Ant stalų - lietuviški liaudiški valgiai, kuriuos paruošė mokinių tėveliai ir seneliai savo vaikams ir
anūkams. Kiekviena dalyvaujanti klasė rodė programos numerius: kas šoko, kas vaidino, kas
dainavo, prie stalų lingavo. Liaudiški šokiai, rateliai, patarlės, priežodžiai, mįslės, pasakorių
istorijos – visa tai girdėti, matyti ir patiems dalyvauti buvo be galo smagu. Daugiausiai
aplodismentų sulaukė tėvelių pasirodymas. Jie atliko lietuvių liaudies dainą „Stoviu aš parimus“.

Organizatoriai visas dalyvavusias klases apdovanojo saldainiais, mokytojas – Padėkos raštais.

Renginio pabaigoje buvo nuspręsta, kad mūsų pradinukai tikrai verti Tūkstantmečio pradinukų
vardo, nes pačios gražiausios lietuvių tautos tradicijos saugomos ir puoselėjamos.

TARPMOKYKLINĖS VIRVĖS TRAUKIMO VARŽYBOS

Įvyko tarpmokyklinės virvės traukimo varžybos. Pirmą vietą užėmė „ Džiugo“vidurinės mokyklos
komanda, antrą vietą - Tryškių Lazdynų Pelėdos vidurinės mokyklos komanda, trečioje vietoje
liko „Atžalyno“ vidurinė mokykla. Nugalėtojai ir prizininkai buvo apdovanoti Telšių rajono
savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus taure, diplomais ir medaliais. Varžybose
dalyvavo penkios komandos.
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„Atžalyną“ atstovavo šie mokiniai: Nastopka Simonas 12b kl., Vespenderis Mindaugas 12b kl.,
Steponavičius Mantas 12c kl., Juškevičius Valentas 12b kl., Streckis Martynas 10b kl., Pocius
Laurynas 11a kl., Montrimas Liudvikas 11a kl., Nausėda Nerijus 10b kl., Malūkas Mangirdas
11b kl., Petrovas Vaidotas 10b kl.

Komandos vadovas mokytojas metodininkas A. Valančius.

APLANKĖME PARODĄ „MOKYMASIS. STUDIJOS. KARJERA“

17 mūsų mokyklos 10-12 klasių mokinių vasario mėnesį lankėsi Vilniuje LITEXPO Parodų
Centre, kur susipažino su Lietuvos aukštosiomis universitetinėmis mokyklomis bei kolegijomis,
profesiniu mokymu, studijomis užsienyje, kalbų kursais, Jaunimo organizacijomis, neformaliu
ugdymu, darbo pasiūlymais, specializuotais leidiniais ir portalais, profesinės kvalifikacijos kėlimo
galimybėmis. Po parodos mokiniai aplankė Vilniaus senamiestį, Dailės muziejų, apžiūrėjo ledo
skulptūras. Kelionę organizavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė ir ekonomikos
mokytoja D. Kriauzienė.

Informaciją apie Lietuvos aukštųjų mokyklų, kolegijų, profesinio mokymo mokyklų programas ir
pasiūlymus galima rasti mokyklos skaitykloje profesinio informavimo taške.

TARPKLASINĖS KREPŠINIO VARŽYBOS

Lietuvos Tūkstantmečiui skirtose tarpklasinėse 8-9 klasių krepšinio varžybose, kurios vyko
sausio – vasario mėnesiais, dalyvavo keturios komandos. Stipriausi buvo 9c klasės mokiniai, jie
ir užėmė pirmą vietą. Antri liko 8c žaidėjai, o trečią vietą užėmė 8a klasės komanda.

Rezultatyviausiu žaidėju tapo 8c klasės mokinys M. Juška.

7 / 21

2008-2009

Pirmadienis, 2010 Liepa 12 19:43

Mokyklos direktorius V.Vaitkus komandų žaidėjus apdovanojo Padėkos raštais.

Kūno kultūros mokytojas metodininkas A.Valenčius

ŠVENTINIS KONCERTAS „VAIKYSTĖS SPALVOS“

Kovo 6 dienos rytas mokyklos bendruomenei buvo labai smagus – žiūrovų pilnoje aktų salėje
vyko šventinis koncertas „Vaikystės spalvos“ kovo 11 – jai paminėti. Tai, beje, dar vienas iš
daugelio kitų mokyklos renginių, skirtas Lietuvos vardo Tūkstantmečiui. Koncerte dalyvavo 1-11
klasių mokiniai. Jie pasirodė su mokinių chorų programa, visų amžiaus grupių šokių kolektyvais
(vadovai L. Petrulaitienė, G. Vaitkaitis ir E. Tirūnienė). Žiūrovus maloniai nustebino 1a klasės
šokėjai (šokį „Kirmėliukas Infantinas“ paruošė su pirmokais mokytoja I. Klaišytė) ir mokytojos Z.
Gudienės vadovaujamo folkloro būrelio dalyviai. Plojimais buvo sutikti solistai J. Kačerauskaitė
(6c kl.), K. Šniauka (5d kl.) ir R. Brasiūtė (9a kl.). Koncerto metu daug gražių žodžių pasakyta
ne tik apie gimtąjį kraštą Lietuvą, bet ir apie gimtąją lietuvių kalbą (koncerto vedėjams padėjo
pasiruošti lietuvių kalbos mokytoja J. Šliažienė).Mokyklos direktorius V. Vaitkus Padėkos raštu
apdovanojo buvusį mokinių prezidentą M. Volkvičių ir pasveikino naujai išrinktą mokinių
prezidentę G. Kačinskytę (10c kl.), kuri prisiekė sąžiningai eiti savo pareigas ir ginti mokyklos
garbę. Koncertą vedė S. Ramanauskaitė ir V. Kazlauskas (7b kl.), taip pat D. Kačinskaitė ir S.
Praspaliauskas (10b kl.), o renginį koordinavo direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė.

Koncertas „Vaikystės spalvos“ tą pačią dieną pradžiugino ir Telšių specialiosios mokyklos
bendruomenę, kur atlikėjai ir vadovai sulaukė didelio dėkingumo ir išskirtinio dėmesio.

MERGAIČIŲ KREPŠINIO VARŽYBOS

Mūsų mokyklos merginų komanda dalyvavo Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 1993 metų
gimimo ir jaunesnių rajono krepšinio varžybose. Nesunkiai įveikusios Žemaitės gimnazijos ir
„Germanto“ vidurinės mokyklos komandas mūsų krepšininkės tapo varžybų nugalėtojomis ir
iškovojo teisę atstovauti rajoną zoninėse varžybose. Zoninės varžybos vyko 2009-02-28 dieną
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Telšių „Kranto“ vidurinėje mokykloje. Rezultatu 93 : 68 įveikusios Plungės Senamesčio
vidurinės mokyklos komandą mūsų mokyklos krepšininkės iškovojo teisę dalyvauti tarpzoninėse
varžybose, kurios vyks kovo 28-29 d.

Sveikiname komandos žaidėjas: Samantą Aleksiutę ir Gintarę Valentinavičiūtę (6d klasė),
Emiliją Baltrukonytę (6c klasė), Agnę Grybėnaitę ir Žymantę Kranauskaitę (9a klasė), Gretą
Viskontaitę (9c klasė) ir Vaidą Lekavičiutę (9d klasė). Linkime sekmės tolimesniame varžybų
etape.

Kūno kultūros mokytoja L. Jankauskienė

UŽGAVĖNĖS „ATŽALYNE“

Vasario 24 dieną nuo pat ryto mokykloje „šeimininkavo žydai“ – senų ir nepamirštamų
lietuviškų tradicijų puoselėtojai ir visų ‚žydiškų“ linksmybių organizatoriai – 8a (klasės vadovė V.
Nekrašienė) ir 8c (klasės vadovė A. Arlauskienė) klasių mokiniai. Per pertraukas vaikai smalsiai
stebėjo itin aktyvią kaukėtųjų „veiklą“: buvo „užimtas“ mokytojų kambarys, fojė vyko
teatralizuotas vaidinimas – vestuvės su linksmais Jaunaisiais ir Piršliais, „ šeimininkės“ vaišino
mieliniais blynais su kakava, narsiai kovėsi vienas su kitu Lašininis ir Kanapinis, mokyklos
stadione buvo sudeginta Morė, o visi norintys galėjo pasivažinėti arkliu pakinkytomis rogėmis.
Senosios tradicijos gyvos... Žiema išvaryta iš kiemo, belieka laukti pavasario.

TALENTŲ ŠOU

Vasario 20 dieną mokyklos aktų salėje vyko V – VI klasių renginys, kurį organizavo šeštų klasių
mokiniai ir jų klasių vadovai (6a – B. Raibužienė, 6b – L. Bareikytė, 6c – G. Vaitkaitis, 6d – R.
Narbutienė). Mokiniai parodė scenoje savo muzikinius, choreografinius ir kitokius talentus bei
sugebėjimus,o žiūrovai negailėjo plojimų.

Renginio pabaigoje „Talentų šou“ komisija (pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui J.
Dapšienė) paskelbė rezultatus: I – oji vieta – J. Kačerauskaitė (6c klasė), II – oji vieta – 6a
klasės mergaičių ansamblis (Kamilė, Laura, Rasa, Dominika, Akvilė, Viktorija, Julija ir Justina).
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O štai III – ąją vietą pasidalijo net trys atlikėjai: M. Griškus (6a), L. Gedrimas (5a) ir S.
Ziapkinaitė su šokėjų grupe (5b). Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti Padėkos raštais. „Buvo
smagu“,- kalbėjo dalyviai ir skirstydamiesi po renginio žiūrovai.

ŠV. VALENTINO DIENOS KONKURSAS

Meilės dainų parodijų popietė – konkursas, skirtas Valentino dienai, buvo viena iš tų malonių
staigmenų, kurią padovanojo gausiai susirinkusiems aktų salėje mokiniams ir mokytojams
vasario 13 dieną, penktadienį, renginio organizatoriai – devintokai ir jų auklėtojos (9a klasė – L.
Timinskienė, 9b klasė – D. Galminienė, 9c klasė – L. Petrulaitienė, 9d klasė – R.
Aleksandravičienė). Renginį vedė 9b klasės mokiniai E. Burbaitė ir Ž. Baranauskas. Konkurso
dalyviams, net 7 duetams, kuriems vertinimo komisija (komisijos pirmininkė – direktoriaus
pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė) nepagailėjo komplimentų už artistiškumą, sceninį įvaizdį ir
judesį bei muzikinio kūrinio pasirinkimą, pavyko nustebinti ir pradžiuginti romantiškai
nusiteikusius žiūrovus. Beje, žiūrovų laukė dar viena staigmena – mokytojų duetai (mokyklos
direktoriaus pavaduotoja ugdymui V. Savickienė ir mokyklos direktorius V. Vaitkus, taip pat
muzikos mokytojai L. Petrulaitienė ir G. Vaitkaitis), kuriuos žiūrovai sutiko garsiais plojimais.

Geriausiai pasirodė Indrės ir Edgaro duetas su daina „Aš tavo“, antri buvo – Lolita ir Ernestas su
daina „Ai, ką sakai“ ir treti – net du duetai: Dovilė ir Vaidotas su daina „Myli – nemyli“ ir Giedrė ir
Sigitas su daina „Žemyn su meile“.

Visi renginio dalyviai buvo apdovanoti Padėkos raštais.

TRADICINIS ŠIMTADIENIS

Kaip ir kasmet dienų labirintai atvedė vyriausius mokyklos mokinius į tradicinę šventę –
Šimtadienį. Be apsimestos nuostabos išties sunku patikėti, kad iki abitūros egzaminų –
simbolinis 100 dienų. Vieniems - tai dar ilgas laiko tarpas, kitiems – to laiko jau visai mažai.

Šimtadienio organizatoriai vienuoliktokai ir jų auklėtojai (Alvida Petkuvienė – 11a, Antanas
Nekrašius – 11b ir Marytė Beinorienė – 11c) vasario 6 dieną pakvietė dvyliktokus ir jų auklėtojus
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(Viktorą Jurkų – 12a, Angeliną Streckienę – 12b ir Zitą Godeliauskienę – 12c) bei mokytojus į
aktų salę, kur vyko „Rinkimai į Žemaitijos seimą“. Kadangi šiemet Lietuvos vardui – 1000 metų,
tai ir salėje tvyrojo rimta atmosfera. Vyrai juodais kostiumais ir juodais akiniais, atvedę
dvyliktokus, kur šie privalėjo pereiti „metalo detektorių“, kiekvienam iš jų įsegė atminimo ženklelį
su mokyklos vaizdu, po to iškilmingai buvo įnešta Žemaitijos vėliava, nuskambėjo specialiai
sukurtas himnas – šventinė dovana abiturientams. Nuobodžiauti nebuvo kada, nes
organizatoriai paruošė įdomių ir sunkių užduočių „kandidatams į Žemaitijos seimą“ –
dvyliktokams: pavyzdžiui, pasirašyti dokumentą ekstremaliomis sąlygomis... su bokso pirštine.
Salėje puikiai dirbo su „rinkėjais“ renginio vedėjai: Mantas Volkvičius, Simona Žutautaitė,
Audrius Slanina, Agnė Pociutė iš 11a, Akvilė Pušinskaitė 11b ir Edgaras Gvozdas 11c.
Pertraukėlių metu skambėjo muzika, buvo rodoma „slaptai filmuota medžiaga“ – nuotraukos iš
dvyliktokų slaptųjų archyvų. Pabaigoje – iškilminga priesaika. Dvyliktokai prisiekė mylėti
Žemaitiją, savo darbais ją saugoti, ginti ir puoselėti ir netingėti jai tarnauti. Priesaika patvirtinta
„antspaudu“ – gardžiu tortu, kuriuo vaišino Šimtadienio organizatoriai.

Išsisklaidžius šventinei nuotaikai ateina suvokimas, kad reikės daug mokytis, ruoštis abitūros
egzaminams, atsakingai pasirinkti tolesnį savo gyvenimo kelią. Ir tegul aplanko sėkmė...

PUIKUS PASIRODYMAS

Telšių Žemaitės gimnazijoje sausio 28 dieną vyko zoninis meninio skaitymo konkursas, kuriame
puikiai pasirodė mūsų mokyklos skaitovė - 12c klasės mokinė Petronelė Pociutė (Petronelės
lietuvių kalbos mokytoja Z. Godeliauskienė). Abiturientė laimėjo 9 - 12 klasių mokinių amžiaus
grupėje ir pateko į rajoninį meninio skaitymo konkursą. Palinkėkime sėkmės!

„FUTBOLIUKO“ TARPKLASINĖS VARŽYBOS TARP PENKTŲ KLASIŲ

Įvyko penktų klasių "futboliuko" varžybos. Pirmą vietą užėmė 5d klasės komanda.
Rezultatyviausi žaidėjai: Ž. Jurkus, L. Vandzinskas, įmušę po keturis įvarčius. Antrą vietą
užėmė komanda sudaryta iš 5b ir 5a klasių moksleivių.Visi varžybų dalyviai mokyklos
direktoriaus V.Vaitkaus buvo apdovanoti diplomais.

Varžybas vedė mokytojas metodininikas A.Valenčius.
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MOKINIŲ MENINIO SKAITYMO KONKURSAS

Sausio 21 dieną (trečiadienį) vyko 5 - 8 ir 9 - 12 klasių Meninio skaitymo konkursas. 7a klasės
mokinys Ričardas Čėsna (Ričardo lietuvių kalbos mokytoja Zofija Banienė) ir 12c klasės mokinė
Petronelė Pociutė (Petronelės lietuvių kalbos mokytoja Zita Godeliauskienė) atstovaus mokyklai
rajoniniame Meninio skaitymo konkurse.

Sveikiname nugalėtojus!

PILIETINĖ AKCIJA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“

Sausio 13 dienos rytą mokinius ir mokytojus pasitiko mokyklos fojė degančios žvakutės ir
patriotinės muzikos garsai kaip priminimas apie šios Laisvės gynėjų dienos svarbą. Mokykloje
buvo vykdoma akcija „Atmintis gyva, nes liudija“, skirta Sausio 13 dienos paminėjimui. Patriotų
būrelio ir būrelio „Drąsinkim ateitį“ nariai (būrelių vadovės V. Nekrašienė ir S. Norkuvienė), įėję į
kiekvieną klasę, trumpai priminė tragiškus įvykius, tylos minute kartu su mokiniais pagerbė
žuvusiuosius, uždegė atminimo žvakelę.

TARPKLASINĖS FUTBOLO VARŽYBOS

Baigėsi 6 – 7 klasių futbolo varžybos, vykusios gruodžio mėnesį mokyklos sporto salėje.
Nugalėtoja tapo 7c klasės komanda, kuri nepatyrė nė vieno pralaimėjimo ir surinko 9 taškus.
Antri liko 7a, o treti - 6a klasės žaidėjai. Rezultatyviausias žaidėjas buvo 7c klasės mokinys Ma
ntas Vaitkevičius
. Komandos buvo apdovanotos diplomais. Varžybas organizavo kūno kultūros mokytojas
metodininkas A. Valenčius.

AUGA NAUJI TALENTAI
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Gruodžio 11 dieną įvykęs 5 - 7 klasių renginys „Lietuvos estrados žvaigždžių parodijų popietė“,
kuriame dalyvavo 26 jaunieji atlikėjai iš septynių klasių, maloniai nustebino vaikų sumanumu,
išradingumu ir kūrybiškumu. Vertinimo komisija (direktoriaus pavaduotoja ugdymui J. Dapšienė,
muzikos mokytojas G. Vaitkaitis ir mokinių prezidentas M. Volkvičius) renginio pabaigoje
pasidžiaugė talentingais ir originaliais mokinių pasirodymais, įteikė visiems atlikėjams Padėkos
raštus už aktyvų dalyvavimą koncerte, pagyrė už drąsą scenoje penktokes V. Ganytę, I.
Kidikaitę ir A. Kidikaitę (5a kl.), D. Vaičiulytę (6a kl.) ir L. Kalvaitytę (7b kl.). Aidint žiūrovų
plojimams buvo apdovanotos atlikėjos, pelniusios šias nominacijas:

„Už originalumą“ – A. Viliutė, A. Jasaitė, S. Zepkinaitė, R. Surblytė ir A.Bagdonaitė (5b kl.),
atlikusios E. Jurgaitytės dainą „Laiminga diena“.

„Už kūrybiškumą“- L. Kalvaitytė, G. Surblytė, J. Timinskaitė (7b kl.) už grupės „Šokoledas“
parodiją.

„Už artistiškumą“- D. Stonkutė ir I. Magziakaitė (6c kl.), pasirodžiusios su daina „Mes ledinės superinės“.

Žiūrovų palaikymo ir komisijos komplimentų sulaukė pirmą kartą debiutavę renginio vedėjai septinkokai: L. Godiliauskaitė ir G. Beresnevičius (7a kl.), S. Ramanauskaitė ir G. Petraitytė (7b
kl.), I. Šalkauskytė ir J. Teniukaitė (7c kl.)

Šis smagus renginys padovanojo visiems, ir žiūrovams, ir atlikėjams, ir komisijai daug džiugių
emocijų.

PASVEIKINIMAS

Sveikiname 10b klasės mokinį SIGITĄ PRASPALIAUSKĄ, laimėjusį rinkimus į Lietuvos
moksleivių parlamentą. Sigitas atstovaus Telšių rajono mokyklų mokiniams.
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NUGALĖJO ABITURIENTAI

Mokyklos sporto salėje vyko 9 – 12 klasių vaikinų rinktinių krepšinio turnyras, skirtas Lietuvos
vardo tūkstantmečiui pažymėti. Jį pravedė kūno kultūros mokytojas metodininkas Raimundas
Nastopka. Turnyro nugalėtoja tapo 12 – jų klasių rinktinė, kuri iškovojo visas pergales.
Nugalėtojų komandoje žaidė Karolis Samoška (12a kl.), Žilvinas Bugvilas, Mindaugas
Vespenderis, Simonas Nastopka, Valentas Juškevičius, Marius Taujanskis (12b kl.), Marius
Normantas ir Mantas Steponavičius (12c kl.). Tik po pratęsimo 51 : 58 pralaimėjusi
abiturientams, antrąją vietą užėmė 10 – jų klasių rinktinė, kurioje žaidė 10c klasės moksleiviai
Artūras Kontautas, Deividas Norvaišas ir Arnoldas Rapalis bei 10d klasės mokiniai Modestas
Erkinas, Manfridas Bulaš, Paulius Gylys ir Mantas Vasiliauskas. Trečioji vieta atiteko
vienuoliktokams, kurie irgi pralaimėję po pratęsimo – 56: 59 dešimtokams, jiems užleido antrąją
vietą. 11 – jų klasių rinktinėje žaidė Gvidas Gedvilas, Audrius Lukauskas iš 11a klasės,
Mangirdas Malūkas, Laurynas Sidabras iš 11b klasės bei Aivaras Grikšas ir Edgaras Naglys iš
11c klasės. 9 – jų klasių rinktinėje, kuri liko ketvirtoje vietoje, sėkmingiausiai žaidė 9c klasės
moksleivis Julius Kazimieras Mašickas. Rezultatyviausi turnyro žaidėjai: M. Erkinas (72 tšk.), Ž.
Bugvilas (47 tšk.), A. Grikšas (45 tšk.), M. Bulaš (43 tšk.), M. Vespenderis, M. Normantas ir A.
Kontautas (po 25 tšk.).

Komandos nugalėtojos žaidėjai ir rezultatyviausias turnyro krepšininkas apdovanoti diplomais,
kuriuos įteikė mokyklos direktorius Vytautas Vaitkus.

SVEIKINIMOSI DIENA

Lapkričio 20 dieną (ketvirtadienį) minėjome Sveikinimosi dieną. Įėjus į mokyklą jau iš pat ryto
mus pasitiko įvairiomis pasaulio kalbomis užrašyti sveikinimosi žodžiai. Bibliotekininkės (A.
Vaičiulienė, D. Krauzienė, S. Račkauskienė) ir 4a klasės mokiniai D. Valentinavičiūtė, E.
Žutautas, M. Būdvytis, T. Naglis ir E. Sniegys aplankė pradinių klasių mokinius, priminė
pasisveikinimo ir atsisveikinimo žodžius ir jų svarbą, padeklamavo eilėraščių. Neužmirškite ir
Jūs sveikintis – juk mandagumo nebūna per daug...

IŠVYKA Į ŠIAULIŲ „TITNAGO“ SPAUSTUVĘ

Spalio 22 dieną 12 būrelio „Labas“ 6c ir 7b klasių mergaičių (būrelio vadovė mokytoja R.
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Kazakaitienė) lankėsi Šiaulių „Titnago“ spaustuvėje. Jaunosios žurnalistės domėjosi, kaip
spausdinami laikraščiai, žurnalai, kalendoriai, įvairūs reklaminiai leidiniai. Apie spaustuvę,
veikiančią nuo 1923 metų, įdomiai papasakojo gamybos ir technikos direktorius M. Keras, taip
pat mergaitės stebėjo, kaip dirba spausdinimo mašinos ir kiti naujausi įrengimai. Buvo pamatyta
ir sužinota daug naujo.

„BUDĖKITE, TVIRTAI LAIKYKITĖS TIKĖJIMO" (1 Kor 16,13)

Penktadienį, spalio 17 dieną, mes, Telšių „Atžalyno” kuopos ateitininkai, kartu su globėja tikybos
mokytoja Lijana Norvaišiene, iškeliavome į Telšius, kur turėjo vykti Telšių vietovės ateitininkų
valdybos ataskaitinė- rinkiminė konferencija „Budėkite, tvirtai laikykitės tikėjimo“(1Kor 16, 13) .
Nors oras nebuvo labai tinkamas kelionei, tačiau debesys netemdė mūsų džiaugsmo.

Džiaugėmės ne vien dėl to, kad susitiksime su draugais, bet dar ir dėl to, kad penki mūsų
kuopos nariai, jau išlaikę rimtus egzaminus, turėjo priimti įžodį ir tapti tikrais ateitininkais.

Užsiregistravę katedroje, laukėme šv. Mišių, kurių metu turėjo būti ypatingas momentas.

Iš jaudulio širdims daužantis kartu su bažnyčios varpais, duodantieji įžodį kartojome iškilmingą
ateitininko priesaiką. Kiekvieną iš mūsų pakvietė atskirai, įsegė ateitininko ženklelį ir užrišo
juostelę su atitinkamų spalvų simbolika. Vėliau pasakėme ateitininkų credo, kuris vartojamas
ypatingomis progomis.

Po iškilmingo akto ir šventų Mišių skubėjome į Žemaitės dramos teatrą, kuriame turėjome atlikti
dar vieną svarbų darbą- išrinkti naują ateitininkų valdybą. Išklausėme TVAV pirmininko Pauliaus
Aurylos ataskaitą apie nuveiktus ateitininkijos darbus praėjusiais metais ir išrinkome naujus
valdybos narius. Pirmininkas negailėjo padėkos žodžių ir gėlių kuopų globėjams ir kitiems
valdybos nariams. O kuopų pirmininkai atminimui parsivežė po raudoną apvalią žvakę,
papuošta rudeniniais lapais.

Priartėjo laikas ir papietauti. Telšių V. Borisevičiaus katalikiškoje gimnazijoje mūsų laukė
gardūs pietūs. Sušilę, sotūs , laimingi rinkomės į salę, kur klausėmės misionieriaus evangelisto
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Joseph Bastin iš Belgijos. Šio žmogaus paskaita buvo stebuklinga, nes jos klausėmės kone
išsižioję. Buvome apstulbinti evangelisto asmenine patirtimi ir liudijimais apie Dievą.
Evangelizacija įkvėpė dar uoliau tobulinti save, savo veiklą ir niekada neužmiršti esminio
ateitininko įkvėpėjo – Dievo. Pavargę, sujaudinti patirtų įspūdžių, labai laimingi grįžome tą
vakarą į namus. Esame pasiryžę dar daugiau nuveikti, įgyvendinant ateitininkų šūkį „Visa
atnaujinti Kristuje“.

6a klasės mokinė, ateitininkų kuopos pirmininkė, Dominika

FUTBOLO FESTIVALIS

Spalio 20 dieną 12 val. Telšių miesto stadione vyko renginys – Futbolo festivalis. Renginyje
dalyvavo 15 rajono pradinių klasių futbolo komandų. Iš mūsų mokyklos 2 pradinukų futbolo
komandos (jas lydėjo mokytojos L. Jankauskienė ir R. Stulpinienė) narsiai gynė mokyklos
garbę. Visi Futbolo festivalio dalyviai buvo apdovanoti Padėkos raštais ir asmeninėmis
dovanėlėmis.

TARPTAUTINĖ PAŠTO DIENA MOKYKLOJE

Mokinių Taryba paragino mokinius prisiminti laiškų rašymą ir organizavo mokykloje Tarptautinės
Pašto dienos paminėjimą. Specialiai šiai progai prie mokytojų kambario buvo pastatyta didelė
pašto dėžė. Mokiniai rašė klasės ir mokyklos draugams. Tačiau svarbiausias organizatorių
sumanymas buvo laiško klasės vadovui rašymas. Laiškus išnešiojo linksmas ir šmaikštus
„laiškanešys“ – Audrius Slanina (11a kl.). Organizatoriai tikisi, kad savo renginiu padėjo
mokiniams prisiminti kultūringą ir nuoširdų tarpusavio bendravimą, kurio taip dažnai
pasigendame.

GRAŽI TRADICIJA

Spalio 10 - oji, penktadienis. Ši šviesi rudens diena šiemet „Atžalyno“ vidurinės mokyklos
mokiniams, mokytojams ir mokinių tėveliams jau tapusi tradicine – Bendruomenės diena šv.
Antano Paduviečio katedroje, kur 11 val. buvo aukojamos šv. Mišios. Į gausiai susirinkusius
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bedruomenės narius, kaip visada, pačiais nuoširdžiausiais žodžiais kreipėsi visų mylimas ir
gerbiamas prelatas Juozas Šiurys, kaskart uždegdamas Meilės, Gėrio ir Tikėjimo ugnelę mūsų
širdyse. Prasmingi ir padrąsinantys žodžiai, pasakyti per pamokslą, ir mokinių choro(vadovas
muzikos mokytojas G. Vaitkaitis) atliekamos giesmės – visa tai prisimins ne vienas...

„Atžalyno“ vidurinės mokyklos bendruomenė labai džiaugiasi ir didžiuojasi, turėdama progų
pabendrauti su gerbiamu prelatu Juozu Šiuriu – dvasinga ir iškilia asmenybe, kuri savo
pavyzdžiu moko mus gyventi, mylėti ir džiaugtis.

ĮDOMUS RENGINYS MUZIEJUJE

Spalio 11 dieną (šeštadienį) 14 val. mūsų mokyklos jaunosios žurnalistės A. Milašiūtė, G.
Karunkevičiūtė, G. Petkevičiutė, M. Pukšmytė (6c kl.) su būrelio vadove mokytoja R.
Kazakaitiene dalyvavo muziejuje vykusiame renginyje – pirmojo jauno dailininko ir poeto Gvido
Latako eilėraščių rinkinio „Kol išsiris varniukai“ pristatyme. Rinkinio autorius – įdomi ir ryški
asmenybė, žiūrinti į pasaulį su šypsena, einanti savitu kūrybos keliu ir nesidairanti į literatūrines
madas. G. Latako eilėraščius renginyje skaitė ir mūsų mokyklos vienuoliktokas Audrius
Slanina, pelnęs autoriaus ir klausytojų simpatijas.

PIRMOKŲ KRIKŠTYNOS

Spalio 7 dieną ( antradienį ) aktų salėje vyko renginys – „Pirmokų krikštynos“, kurį organizavo
ketvirtų klasių mokiniai ir mokytojos N. Siminauskienė, G. Jonikienė ir R. Stulpinienė. Ketvirtokai
paruošė savo mažiesiems draugams įdomias užduotis, buvo suvaidinta ištrauka iš pasakos
„Katinėlis ir gaidelis“, pirmokėliai spėliojo mįsles, dėliojo iš pabirusių raidelių žodžius, šoko
mažųjų Ančiukų šokį. Taip pat pirmokai davė priesaiką – pasižadėjo būti stropiais, darbščiais ir
draugiškais. Į renginį atskubėjusios Rudens Bobutės pavaišino visus dalyvius vaisiais. Renginys
buvo smagus ir visiems labai patiko.

SVEIKATINGUMO DIENA

Rugsėjo 29 dieną mokyklos stadijone vyko pradinių klasių sveikatingumo diena „Sportu
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stipriname sveikatą“. Renginio organizatorės - pradinių klasių mokytojos S. Norkuvienė ir N.
Šiurkuvienė. Pirmokėliai žaidę judriuosius žaidimus, antrokai ir trečiokai dalyvavo estafetėje, o
ketvirtokai rungtyniavo tarpklasinėse kvadrato varžybose.

Svečiavosi pas pradinukus Meškinas, kuris pasidžiaugė, kad sveikatingumo dienos nugalėtoja ir
prizininkė buvo Draugystė. Meškinas padėkojo mokiniams už dalyvavimą ir įteikė visiems
„Meškino vitaminų“. Sportuokime ir būkime sveiki!

„DAUGIAKALBYSTĖ – EUROPOS STIPRYBĖ“ ( Jan Figel)

Mūsų globalinėje visuomenėje svetimų kalbų mokėjimas yra svarbus ir nepakeičiamas turtas. Ši
mintis buvo itin akcentuota mūsų mokykloje rugsėjo 26 - ąją, paminint Europos kalbų dieną.
Mokyklą puošė akį traukiantys stendai su informacija, propaguojančia užsienio kalbų mokymąsi.
Per pertraukas lietuvių, anglų, rusų ir vokiečių kalbomis mokyklos radijas transliavo specialią
programą.

Taip pat rugsėjo 26 dieną Vilniuje Utenos pramogų arenoje (Ledo rūmuose) vyko Kalbų
Kengūros Apdovanojimų šventė: įvairių nominacijų apdovanojimų, padėkų ir pažymėjimų
teikimas bei šventinis koncertas projekto dalyvių garbei. „Atžalyno“ vidurinės mokyklos užsienio
kalbų mokytojai ir mokiniai aktyviai dalyvavo šiame projekte ir pasiekė puikių rezultatų.

Auksinės Kengūros diplomus laimėjo A. Videikaitė ir M. Jankauskaitė iš 10a klasės (vokiečių
kalba, mokytoja R. Kovienė). Sidabrinės Kengūros diplomus laimėjo M. Albrikaitė ir G. Gintalaitė
taip pat iš 10a klasės ( vokiečių kalba, mokytoja R. Kovienė). Oranžinės Kengūros diplomus
laimėjo T. Bružas (buvęs abiturientas), M. Jonušas (12a klasė) ir J. Baltrukonis (7b klasė). Juos
ruošė rusų kalbos mokytoja A. Daukantienė.

Parsivežti apdovanojimų rugsėjo 26 dieną vyko į Vilnių vokiečių kalbos mokytoja R. Kovienė su
savo mokinėmis A. Videikaite, M. Jankauskaite ir M. Albrikaite.

KELIONĖ Į ŠILUVĄ
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„Šiluvos atlaiduose buvau pirmą kartą. Apie Švenčiausios Mergelės Marijos apsireiškimą buvau
girdėjusi seniai ir labai norėjau ten nuvažiuoti“,- savo įspūdžiais dalinosi devintokė Simona L. Su
kitais dvidešimt 7- 9 klasių moksleivių ir tikybos mokytoja M. Beinoriene rugsėjo 10 dieną ji
aplankė pasipuošusį ir pilną vis atvykstančių svečių Šiluvos miestelį, kuris šiemet švenčia Švč.
M. Marijos apsireiškimo 400 metų jubiliejų. „Šiluvoje paliko įspūdį didžiulė balta aikštė, kur
stovėjo Marijos statula, o aplinkui buvo labai daug gėlių“,- prisimena jaunieji piligrimai ir
šypsodamiesi sako, kad rugsėjo 10- osios trečiadienis jiems buvo smagus ir įdomus.

Jubiliejus Šiluvoje: Jaunimo šventė ir popiežiaus Jono Pauliaus II viešnagės Lietuvoje 15
metų sukakties paminėjimas

Rugsėjo 7 d., sekmadienį, Šiluva, atsinaujinusi ir pasipuošusi, pasitiko itin jaunatvišką piligrimų
minią. Tądien čia vykusioje Jaunimo šventėje dalyvavo dar iš vakaro pėsčiomis nuo Raseinių
atkeliavę 500 jaunuolių bei jaunimas iš įvairių Lietuvos kampelių, prisijungęs vėliau (apie žygį žr.
http://www.siluva.lt )

Prie šio šaunaus jaunimo prisijungė ir iš Tytuvėnų į Šiluvą pėsčiomis žygiavo keletas mūsų
mokyklos ateitininkų, atvykusių ankstų sekmadienio rytą su Telšių vyskupijos ateitininkais.

Nors diena nuo pat ryto buvo vasariškai karšta, ir ne vienas braukė prakaitą nuo veido,
jaunimas traukė giesmes ir dainas, mojavo pakelėse sutiktiems žmonėms ir pravažiuojančioms
mašinoms, taip džiugiai ir jaunatviškai reikšdami savo tikėjimą, duodami ženklą, kad Švč.
Mergelė Marija svarbi ir jaunam žmogui.

Daugiau kaip 15 tūkst. maldininkų (tarp jų buvo atvykusių ir iš užsienio šalių) minia aikštėje prieš
pagrindines pamaldas pusiaudienį plojimais pasitiko nuo penktadienio iš Kryžių kalno
žygiavusius jaunuosius (beveik pusantro tūkstančio) piligrimus, visą kelią lydėtus nepailstančio
Šiaulių vyskupo Eugenijaus Bartulio. Plojimais padėkota ir ypatingai pasiaukojusiems
piligrimams, įveikusiems beveik 4 tūkst. km atgailos kelionę pėsčiomis iš Lurdo į Lietuvą.
Saulėje plaikstėsi įvairių jaunimo organizacijų, sambūrių, bendruomenių vėliavos. Ir,
suprantama, jaunatviška jungtinio jaunimo choro giesme palydėtos pagrindinės iškilmingos
pamaldos.
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Popiežiaus Jono Pauliaus atminimas Šiluvoje įamžintas jam skirtu paminklu, kuris atidengtas ir
pašventintas šv. Mišių pabaigoje iškilmingoje ceremonijoje.

Jono Pauliaus II dvasinį palikimą vėliau priminė Karolio Vojtylos pjesės „Priešais juvelyro
parduotuvę“ skaitymai (atliko Kauno dramos teatro aktoriai R. Staliliūnaitė ir E. Stancikas)
jaunųjų klausytojų pilnutėlėje Šiluvos mokyklos salėje.

Pagrindines iškilmes transliavo Lietuvos nacionalinė televizija, radijo „Klasikos“ programa

Ruduo

Moterys, sunkios ir raudonskruostės,

Kaip rudeniniai obuoliai,

Sukrito į turgų

Ir užsegė pilką dangų

Ryškiomis jurginų sagomis.

Ant plonyčio voratinklio

Iškeliauja voriukas.
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Tapydamas naują paveikslą

Pro šermukšnių šakas

Mąsliai žvelgia rugsėjis...

Verčiame naują lapą –

Kažkas baigias,

Kažkas prasideda.

Tau ir man.

Mums...

(R. Kazakaitienė)

SU NAUJAIS MOKSLO METAIS!
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