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Klojimo teatrų šventė Girdžiuose
Gegužės 22 d., sekmadienį
Girdžiuosse, klebonijos kieme
esančiame klojime vyko Klojimo teatrų šventė. Vaidinimai
klojimuose mena šimtmečius,
o mūsų dienomis kultūros
puoselėtojų rankomis yra po
truputį atgaivinami. Mūsų rajone šio svarbaus darbo ėmėsi
girdžiškiai.
Mintis surengti klojimo teatrų
šventę girdžiškių galvose sukosi
jau seniai. Pernai netgi lankytasi
Agluonėnuose, kur esančios
etnografinės sodybos klojime
rengiamos respublikinės teatrų
šventės.
Girdžiuose vykusi šventė netgi
pranoko organizatorių lūkesčius.
Nors vieni artistai, smalininkiečiai, šventėje dalyvauti negalėjo,
renginio dalyviai dalyviams išties
buvo į ką akis paganyti. Netgi dvi
premjeras pristatė Girdžių teatro
mylėtojai. Vaikų teatras, kuriame

Leidėjai nuoširdžiai
dėkoja už paramą.

vaidina Girdžių pagrindinės
mokyklos auklėtiniai suvaidino
spektaklį „Nepasisekė Marytei“
pastatytą pagal Šatrijos Raganos
kūrinį, o suaugusiųjų teatras
„Mituvis“ – „Tikrą komediją“,

J. Grušo apsakymo motyvais.
Abu spektaklius režisavo Loreta
Zdanavičienė.
Nukelta į 2 psl.

Girdžių seniūnija „Panemunių žieduos”
Šių metų gegužės 28 d. raudonės pilies teritorijoje vyko
tradicinis jubiliejinis dešimtasis renginys „Panemunių žiedai
2011“.
Šiemet į Raudonę vyko visa,
puikiai ir originaliai pasiruošusi
Girdžių seniūnijos komanda.
Pietvakariniame pilies kieme,
improvizuotuose kaimeliuose
įsikūrė daugelis rajono seniūnijų, tiesa, tik seniūnų buvo du
– mūsų ir Raudonės. Girdžių seniūnijai atstovavo respublikinėse
parodose dalyvaujanti mezgėja
Ona Matonienė, vargonininkė
Irena mokino šventės svečius
lieti žvakes.
Pavidaujo kaimo bendruomenė jau antrus metus kvietė
ragauti kaimiško kumpio, sūrių,
o išalkusius maitino kugeliu su
obuoliene ir grietine.
Mūsų kaimelį aplankė didelis
būrys šventės dalyvių, svečių
ir kaimynų iš kitų seniūnijų.
Jų tarpe buvo seimo nariai A.

Šį laikraščio „Girdžiai“ numerį parėmė
LIONS klubo nariai iš
Lietuvos ir Norvegijos.

Butkevičius, A. Pauža ir V. Gapšys, Jurbarko meras R. Juška ir
administracijos direktorius P.
Vainauskas. Ilgai bendravome su
„Lions“ klubo nariais iš Danijos,
kuriuos į mūsų kiemelį atvedė
jurbarkiškiai Šulinskai. Savo apsilankymu mus pagerbė Girdžių
klebonas Saulius Pavalkis.
Visi gyrė puikų pavidaujiškių
šeimininkių kugelį. Seniūnas D.
Juodaitis pasakojo apie Girdžių
seniūniją, jos žmones, nuostabią
gamtą, ateities viziją. Didelį susidomėjimą sukėlė vienintelėje
mūsų seniūnijoje leidžiamas
laikraštis „Girdžiai“.
Vakare, jausdami malonų nuovargį, pilni įspūdžių, įgiję daug
naujų draugų grįžome namo.
Ruoštis šventei padėjo Girdžių
pagrindinė mokykla bei K. Putnos įmonė.
Arūnas Čepulis,
Pavidaujo kaimo
bendruomenės pirmininkas

DĖKOJU
Onutei Miknevičienei,
Reginai Banaitienei
už padovanotas gėles
seniūnijos gėlynams.
Seniūnas
Darius Juodaitis
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Klojimo teatrų šventė Girdžiuose
Atkelta iš 1 psl.
Ne ką mažiau nei vietinių
artistų spektaklių premjeros
buvo laukti svečiai iš Tauragės.
Tauragės liaudies teatras suvaidino „Ponaičius“, pagal A.
Gricių (režisierė A. Jusciuvienė).
Svetingai priimti tauragiškiai
Girdžių teatrą pasikvietė į savo
organizuojamą teatrų šventę,
kuri vyks jau birželio mėnesį.
Senasis Girdžių klojimas netgi
nesutalpino visų norinčių pažiūrėti spektaklius. Suskaičiuota,
jog žiūrovų tąkart dalyvavo apie
140. Reklama renginiui taip pat
padaryta nemaža. Į girdžiškių
renginį kvietė skelbimai, kuriuos
maketavo Liudmilos Norkaitienės IĮ „Lanmeta“, kvietimus
į renginį spausdino abu rajoniniai laikraščiai ir internetiniais
portalas, o prieš pat šventę per
Lietuvos radiją kalbėjo ir jos
organizatoriai: seniūnas Darius
Juodaitis, kultūrinių renginių organizatorius Algimantas Vizbara
bei parapijos klebonas, klojimo
šeimininkas Saulius Pavalkis.
„Tegul tai tampa tradicija, nes
jūsų šventė praėjo puikiai“, - organizatoriams linkėjo šventėje

Spektaklis „Nepasisekė Marytei”. Režisierė L. Zdanavičienė.

dalyvavęs savivaldybės administracijos direktorius Petras
Vainauskas. Kultūros skyriaus
vedėja Daura Giedraitienė teigė
esanti maloniai nustebinta tokio
gausaus būrio žmonių, kuriems
yra brangus teatras.
Spektakliais šventė, toli gražu,
nesibaigė – teatro mylėtojai buvo
vaišinami žuviene, kurią virė

Babičių šeima bei čia pat, lauke
kepamais blynais, kuriuos kepė
Žaneta Latvienė. Na, o
Girdžių teatro „Mituvos“ artistai pradėjo planuoti gastroles,
sutarta aplankyti kaimynines
seniūnijas, sudalyvauti teatrų
šventėje Tauragėje.
„Girdžiai“ inf.

Europos žinių testas
Gegužės 4 dieną mūsų mokykla dalyvavo projekto „Drąsinkime ateitį“ ir LR Seimo
Europos informacijos biuro
inicijuojamoje viktorinoje
"Europos žinių testas mokyklose".
Aštuntokai ir devintokai

sprendė kartu su istorijos mokytoja Akvile Jociūte, penktokai,
šeštokai ir dešimtokai su informacinių technologijų mokytoja
Liudmila Norkaitiene.
5-8 klasių grupėje geriausiai
viktoriną atliko:
šeštokai Ovidijus Andriulaitis,

Irmantas Vaitkus;
aštuntokės Austėja Matonaitė, Irma Gendrikaitė, Sandra
Rachmetova.
9-10 klasių grupėje daugiausiai balų surinko:
devintokės Viktorija Grubliauskaitė, Augenija Tamošaitytė, Aušra Alijošiūtė, Saulė
Šeršniovaitė, Aušra Levulytė;
dešimtokai Daivaras Pinaitis ir
Klaidas Vaitkevičius.
Sveikiname daugiausiai žinančius apie ES!
Ačiū visiems dalyvavusiems ir
sužinojusiems naujų faktų apie
Europos Sąjungą, kurios nare yra
ir Lietuva.
Liudmila Norkaitienė
Informacinių technologijų
mokytoja

Kelių priežiūra
Baigėsi rajono savivaldybės
skelbtas kelių priežiūros konkursas. Mūsų seniūnijos žvyruotus kelius prižiūrės UAB „Kelių
remonto grupė“. Ši įmonė pas
mus darbavosi ir pernai.
Greideriuoti ir žvyruoti kelius
planuojama pradėti birželio mėnesį. Dėl lietingo rudens truputį
lėšų kelių greideriavimui buvo
likę nuo pernai. Už tuos pinigus
pavasarį greideriavome seniūnijos gyvenvietes.
Mūsų seniūnijos keliams yra
skirta 41 000 Lt. Suma, atrodo,
nemaža, bet ir įkainiai dideli. Pavyzdžiui, už nugreideriuotą vieną
kilometrą kelio reikia sumokėti
42,37 Lt. Vienas kubinis metras
žvyro kainuoja 78,66 Lt.

Sprendimai
galioja ir naktimis!
Per gegužės mėnesį 5 Girdžių seniūnijos gyventojams
surašyti administracinės teisės
pažeidimų protokolai už rajono
savivaldybės tarybos patvirtintų Gyvūnų laikymo taisyklių
pažeidinėjimą.
Naktimis savivaldybės tarybos sprendimai taip pat galioja!
Tačiau, kai kurie nedrausmingi
gyventojai įsigudrino šunis dieną
laikyti pririštus, o vakarais paleisti. Norint surašyti protokolą
užtenka liudininkų parodymų ir
nuotraukų. Tokių sąmoningų piliečių atsirado keletas, o taisyklių
pažeidėjų laukia atsakomybė.

Šunų registravimas
Primename, kad šunų savininkai privalo savo augintinius užregistruoti seniūnijoje
ir sumokėti nustatyto dydžio
vienkartinį mokestį už gyvūnų
registravimą – 5 Lt.
Užregistravus gyvūną, jo savininkui išduodamas šuns pasas ir
registracijos žetonas, kurį viešoje
vietoje turi turėti šuo.
Gyvūnų savininkai privalo garantuoti, kad gyvūnų auginimas
ir laikymas nekels grėsmės žmonių ramybei, sveikatai, gyvybei,
nuosavybei, nepažeis kitų asmenų
teisių ir teisėtų interesų.
Įmokas už registraciją galite
sumokėti Girdžių pašte. VMI
Įmokos kodas 53994, sąskaitos numeris LT247300010112394300.
Seniūnija
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Birželio žiburiai
Būti tėvu – ne tik pasididžiavimas ir malonumas, bet
dovana ir pasiaukojimas.
Būti tėvu – ne tik žemiški
rūpesčiai ir kasdienis vargas, bet
pašaukimas ir sielos šventė.
Visi žvelgiame į ateitį ir nesam
pilnai ramūs dėl jos. Vienoje
visuotinėje maldoje meldžiame
Kristų: „Gerasis Ganytojau,
paskatink katalikus tėvus taip
auklėti savo vaikus, kad jie dvasinius turtus vertintų labiau negu
materialinius“. Vis dėl to, net
ir įdedant nemenkai pastangų
šiame kelyje, laukiami vaisiai ne
taip greit subręsta ir ne visada
nudžiugina. Tad ką kalbėti, ko
tikėtis ir laukti, jei tokių pastangų iš viso nėra?
Šiais metais, birželio mėnesio
pirmą sekmadienį vėl sveikiname
tėvus, senelius ir krikštatėvius.
Kaip įprasta, linkime jiems stiprios sveikatos ir ilgų gyvenimo
metų. Tik pagalvokim: ar prisimenam juos kasdienėj maldoje?
Ar linkim jiem ne vien žemiškų,
laikinų gėrių? Dvasinio atšalimo

ir neraštingumo, baisios sumaišties laikmetyje gyvenantiems, šia
proga pravartu įsiklausyti kad ir į
šiuos Apaštalo Pauliaus žodžius
iš Šventojo Rašto: „Visa darykite
be murmėjimų ir svyravimų, kad
būtumėte nepeiktini ir nekalti,
nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje kartoje,
kur jūs spindite tarsi žiburiai
pasaulyje“ (Fil 2, 14-15).
Palaiminti tie namai, kurių
galva išlaiko kursą, teisingu

Ak, kaip trokštu,
mano Jėzau.
Aš priimt Tave karštai.
Tu tik vienas mano širdį,
Tu tik vienas tematai.

žodžiu ir savo paties pavyzdžiu
kreipia savo namiškių žingsnius
laimingos Amžinybės linkme.
Laiko tėkmė neišvengiamai
nuplaus daugelį džiugių ir skaudžių gyvenimo akimirkų, tačiau
ilgiausiai išliks besimeldžiančio
ir dvasines vertybes besirenkančio tėvo prisiminimas.
Kun. Saulius Pavalkis

Šie metai paženklinti įvairių skaudžių netekčių
Prieš 70 metų įvyko pirmieji
masiniai lietuvių trėmimai į
Sovietų valdžios gilumą, per
kuriuos nukentėjo ir Girdžių
gyventojai. 1941 06 14 buvo ištremta mokytojų Pipirų šeima,
ūkininkų Janonių šeima iš Levados. Birželio 14d. ištremtas
ūkininkas Juozas Jovarauskas.
Daugelis ištremtųjų iš Sibiro
taip ir nesugrįžo, nuo ligų ir
bado tenai, ir mirė.
1941m. Baltarusijoje, Červenės miške už Minsko buvo
išžudyti Kauno kalėjimo politiniai kaliniai. Jų tarpe buvo ir du
kunigai – Antanas ir Pranas Petraičiai, gimę Jokūbaičių kaime.
Per šaudymą, kuris vyko naktį,
jie apsimetė negyvi ir šaudymui
nurimus pabėgo į mišką. Po kelių
savaičių klajonės jie laimingai
pasiekė Lietuvą. Šias žudynes yra
aprašęs pulk. J. Petruitis knygoje
,,Kaip jie mus sušaudė‘‘, irgi išlikęs gyvas po šių žudynių.
1941m. birželio 22d. Vokietija užpuolė Sovietų Sąjungą.
Girdžiuose vokiečių kareiviai
pasirodė tą pačią dieną apie 11
val. Jokio rusų pasipriešinimo

Dešinėje mokytojas V. Pipiras.

nebuvo, nors 1941m. pavasarį
rusai pradėjo statyti įtvirtinimus
ir netoli Girdžių. Statė kareiviai,
prižiūrimi NKGB. Medžiagas
pristatydavo vietiniai gyventojai. Statybos aikštelės būdavo
užmaskuotos šakomis ir žmonių

3

vadinamos ,,darželiais‘‘.
Iš padegamųjų kulkų Girdžių
apylinkėje buvo sudeginti K.
Globio ir dar kelių gyventojų
pastatai.
Vytautas Lekutis

Gražiausia gyvenimo diena
–tai Pirmos Komunijos diena.
Kas pirmą kartą pamaldžiai
priima šv. Komuniją. Tą Dievas globoja, saugo ir dangui
paruošia.
Ši Komunija pirmoji, bet
ne paskutinė. Jai ruošėmės
beveik metus. Birželio 12 d.
bus vaikų Pirmoji Komunija,
kurios vaikai labai laukia
–Kristų Dievą vaikai priima į
savo širdį. Šįmet Pirmajai Komunijai pasiruošė šie vaikai:
K. Barčas. H. Budrius, J. Dirsė,
G. Gramaila, G. Zaronaitė.
Tikėkimės, kad kitais metais
bus daugiau.
Kviečiame visus šeimos
narius, net ir krikštatėvius
dalyvauti vaikų šventėje!
Irena Jasiulytė
parapijos katechetė

Kunigas A. Petraitis
Kun. A. Petraitis gimė 1896m.
birželio 13 d. Jokūbaičių kaime,
Girdžių valsč., Raseinių rajone.
Mokėsi Girdžiuose, vėliau Raseiniuose ir Kauno kunigų seminarijoje, kurią baigė 1924m.
Kunigavo Zarasuose, Ariogaloje, Radviliškyje ir Šiauliuose,
nuo 1931m. buvo Eržvilko
klebonas. Visur jis buvo pareigingas, darbštus.
1941m. balandžio 6 d. bolševikų buvo areštuotas ir patalpintas
į Tauragės kalėjimą, kur išlaikė
dvi dienas, čia buvo kankinamas. Vėliau išvežtas į Saugumo
Departamento rūmus Kaune, kur
buvo tardomas, mušamas, kad
atsižadėtų tikėjimo ir kunigystės.
Po kankinimų buvo perkeltas į
kalėjimą. Kauno sunkiųjų darbų
kalėjime išbuvo iki birželio 22d.
Prasidėjus karui, jis su politinių
kalinių kolona nuvaromas iki
garsiosios Červenės Baltarusijoje,
bet jam pavyko išvengti mirties.
Kunigas Antanas Petraitis mirė
1955m. balandžio 3d. Čikagoje.
Palaidotas Čikagos šv. Kazimiero
kapinėse. Jo karstas buvo apdengtas Lietuvos tautine vėliava.
Vytautas Lekutis
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„Skaityk bibliotekoje!”
Šių metų balandžio 26 – gegužės 3 dienomis vyko Nacionalinė bibliotekų savaitė ,,Skaityk
bibliotekoje‘‘.
Kada nors knygos atėjimas pas
žmogų bus prilygintas dieviškos
ugnies pagrobimui – nes kuo mes
ginsimės nuo tamsos ir smurto
žvėrių, jei ne knyga, kuo šildom
sugrubusią sielą, kieno, jei ne
knygos šviesa mus vedė ir veda
pasaulio ir mūsų pačių širdies labirintais?“, – rašė poetas Justinas
Marcinkevičius.
Balandžio 26-oji diena, buvo
skirta anapilin iškeliavusiam,
žymiam lietuvių poetui Justinui
Marcinkevičiui. Šią dieną 15 val.
Girdžių kaimo bibliotekoje vyko
popietė ,,Su Justino Marcinkevičiaus knyga‘‘, skirta šiam poetui
atminti. Popietės metu buvo
žiūrimos skaidrės apie J. Marcinkevičių, klausoma pagal J. Marcinkevičiaus eiles sukurtų dainų
įrašų ,,Laisvė‘‘ ir kt. , skaitomos
eilės. Skaitėme poemą ,,Grybų
karas‘‘, pagal kurį vaikai piešė
piešinius. Renginio metu buvo
eksponuojama paroda ,, Dainuoju Lietuvą kaip džiaugsmą‘‘.
Balandžio 28 d., 11 val. vyko
projekto ,,Bibliotekos pažangai‘‘, tiesioginė transliacija apie

V. Lekučio
paroda

Girdžių kaimo bibliotekoje veikia kraštotyrininko,
bibliofilo, istoriko V. Lekučio
paroda ,,Girdžių bažnyčiai
-85‘‘.
Šioje parodoje eksponuojamos nuotraukos iš Girdžių
bažnyčios istorijos, dirbusių
kunigų, vizitavusių vyskupų,
straipsniai iš to meto laikraščių, atspindinčios to meto
įvykius nuotraukos. Išleistas
lankstinukas ,,Girdžių bažnyčiai -85‘‘.
Maloniai kviečiame apsilankyti!
Vilija Stoškienė

naujoviškos bibliotekos kūrimą.
Transliacijoje dalyvavo Lietuvos bibliotekininkų draugijos
pirmininkė Asta Naudžiūnienė,
TMD partneris konsultantas
Mindaugas Žebrauskas, Pasvalio
viešosios bibliotekos direktorė
Danguolė Abazoriuvienė ir Alytaus rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Makniūnų filialo
vyresnioji bibliotekininkė Berūta
Sadauskienė.
Balandžio 28 d. 15 val. vyko
popietė ,,Kelionė į pasakų pasaulį‘‘. Popietės metu bibliotekoje
lankėsi pasakų bobutė ,,Kny-

golina‘‘. Popietėje vaikai klausė
pasakos ,,Gaidelis auksaskiauterėlis‘‘ įrašo. Pasakų bobutė skaitė
ištraukas iš pasakų , o vaikai
turėjo atspėti iš kokios pasakos
skaitomos ištraukos. Už teisingus
atsakymus ji vaikus apdovanojo.
Popietės metu vaikai vaidino
pasakų herojus, kuriuos reikėjo
atspėti. Vaikai sukūrė pasaką
apie katytę ir šunelį, darė pasakų
knygelę. Po to pasakų bobutė
,,Knygolina‘‘ visus renginio dalyvius apdovanojo saldžiaisiais
prizais.
Vilija Stoškienė

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos Piešinių konkursas
Donna Leon
„Acoua alta‘‘. -Vilnius: Charibdė, 2010.
Catherine Alliott
„Eik po velnių mielasis!‘‘- Vilnius: Alma litera, 2010.
Ona Miliukaitė – Delonienė
„Geriausia diena –šeštadienis‘‘Vilnius: Alma littera, 2008.
Jayne Ann Krentz
„Iš tavo lūpų‘‘- Vilnius: Svajonių knygos, 2011.05.27
Alfredas Antanas Basevičius
„Jie kūrė Lietuvos ryšius‘‘. - Vilnius: Petro ofsetas, 2008.
Adele Faber ir Elaine Mazlish
„Kaip kalbėtis su vaikais, kad
jie klausytų ir kaip klausyti, kad
vaikai kalbėtų‘‘. - Vilnius: Vaga,
2011.
Czeslaw Milosz
„Pavergtas protas‘‘.-Vilnius:
Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla, 2011.
„Vytautas V. Landsbergis
Persikūnijimai‘‘.- Vilnius: Dominicus Lituanus, 2010.
Jan Uličiansky

„Ponas Pirmokas‘‘.-Vilnius:
Nieko rimto, 2010.
Birutė Mar
„Princesių sala‘‘.- Vilnius:
Kronta, 2011.
Rolandas Rastauskas
„Privati teritorija‘‘.-Vilnius:
Apostrofa, 2009.
Brian W. Aldiss
„Šiltadaržis‘‘.-Kaunas, Eridanas
, 1995.
Karolina Meginytė
„Tavo nepamirštamos šventės‘‘.
- Vilnius: Tyto alba, 2011.05.27
Sigitas Anelauskas
„Toks gyvenimas‘‘.- Marijampolė, Piko valanda, 2008.
Smith L. J.
„Vampyrės dienoraštis‘‘.-Vilnius: Alma littera, 2010.
„Visuotinė lietuvių enciklopedija T .18‘‘. - Vilnius: Mokslo ir
enciklopedijų leidyklos centras,
2010.
Apie naujas knygas informaciją rasite internetinėje
svetainėje
„www.girdziai.lt‘‘.

Gegužės 10 dieną prasidėjo
akcija „Piešinių kompiuteriu
konkursas“, kurios metu 7-15
metų vaikai ir paaugliai buvo
kviečiami kompiuterinėmis programomis („Piešimas“, „Paint“,
„Paint.net“ ir kitomis) nupiešti
savo patarimus, kaip saugiai
naudotis internetu.
Gegužės 10 dieną, 15 val.,
vyko tiesioginė transliacija
„Nupiešk savo patarimus, kaip
saugiai naudotis internetu!“.
Transliacija buvo skiriama vaikams ir paaugliams nuo 7 iki 15
metų – jos metu buvo paaiškintos piešinių konkurso „Internete
aš esu atsargus!“ taisyklės. Profesionali dailininkė pademonstravo įvairią piešimo kompiuteriu
techniką.
Konkursas vyksta nuo gegužės 10 iki birželio 11 d. Smulkesnė informacija Girdžių kaimo
bibliotekoje.
Kviečiame dalyvauti!

Gegužės 20 d. Jurbarko
rajono kraštotyrininkai ir
jiems prijaučiantys dalyvavo
konferencijoje „Istorinės atminties išsaugojimo svarba“.
Kraštotyros darbų parodai 55
autoriai pateikė 42 darbus.
Džiugu, kad girdiškis kraštotyrininkas Vytautas Lekutis
parengė net du darbus! Pirmasis darbas – Vietinės rinktinės
karių Prano Račiūno, Broniaus
Janušausko ir Juozo Dimaičio
atsiminimai. Antrasis darbas
apie Jurbarko krašto knygų
ženklus.
Kultūros skyriaus vedėja
Daura Giedraitienė aktyviausius kraštotyrininkus apdovanojo Padėkos raštais. Vytautas
Lekutis taip pat buvo apdovanotas! SVEIKINAME!

„Naujoviška
biblioteka‘‘

Gegužės 12 d. 10: 30 val.
Girdžių kaimo bibliotekoje
vyko tiesioginės konferencijos „Naujoviška biblioteka:
pokyčiai ir iššūkiai“ transliacija.
Konferencijoje buvo pristatyti projekto „Bibliotekos
pažangai‘‘ rezultatai, poreikio
tyrimais užfiksuoti pokyčiai
bibliotekoje ir visuomenėje,
aptarti 2011m. likę darbai.
Transliacijos metu kalbėjo
Kultūros ministras Arūnas
Gelūnas, projekto „Bibliotekos pažangai“ vadovas Kęstutis Juškevičius ir poveikio
vertinimo koordinatorė Ugnė
Rutkauskienė.
Vilija Stoškienė
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Girdžių gyventojų išvyka į Burbiškių dvarą
Gegužės 7 dieną, šeštadienį, būrys Girdžių seniūnijos
gyventojų - 32 žmonės vyko į
ekskursiją. Burbiškio dvare.
Ten girdžiškiai, kartu su dar
keliomis dešimtimis tūkstančių
gyventojų dalyvavo 11-ojoje
Tulpių žydėjimo šventėje.
Burbiškių dvaro sode buvo
galima pasigėrėti daugiau nei
300 rūšių ir formų tulpių. Gaila, tačiau dėl vėsaus pavasario
pražydusios buvo dar ne visos
tulpių veislės.
Burbiškio dvaras istoriniuose
šaltiniuose minimas nuo XVII
a. pabaigos. Dvaro rūmus supa
28 ha peizažinio tipo parkas su
įspūdingais tvenkiniais, medžių
alėjomis, 15 salų ir 12 tiltelių
į jas. Parką puošia talentingo skulptoriaus Kazimiero
Ulianskio darbai: poeto Adomo
Mickevičiaus, Didžiojo Lietuvos
kunigaikščio Vytauto paminklai,
liūtų skulptūros ant Liūtų tilto,
Marijos statula.
Tulpių žydėjimo šventė prasidėjo tulpių ekspozicijos lankymu, vyko koncertinė programa
didžiojoje scenoje. Šventėje buvo
galima apžiūrėti restauruotų gramofonų, patefonų, klinkstonų,

grafonolų, aristonų, muzikinių
dėžučių; restauruotų senovinių
traktorių ir automobilių; senovinės technikos (lokomobilių, vilnų karšyklų) kinkomojo
transporto (fajetonų, lineikų,
vežimaičių ir t. t.) ekspozicijas.
Grįžtant nusifotografuoti ir

pasivaikščioti po puikiai sutvarkytą aplinką ekskursijos dalyviai
sustojo prie Šeduvos malūno.
Ekskursijos Girdžių gyventojams seniūno iniciatyva rengiamos antri metai, pernai - į Šakių
rajoną, šiemet - Radviliškio.
Darius Juodaitis ekskursijos

dalyviams pažadėjo, jog ši tradicija tikrai niekur nedings, o
kitais metais, galbūt, pasieksime
netgi užsienį. Planuojama vykti į
Punsko kraštą.
„Girdžiai“ inf.

Pradinukų išvyka į Kauną
Gegužės 25 d. Girdžių pradinukai susiruošė į ekskursiją.
Tikslas buvo aplankyti Kauno
IX fortą, Tado Ivanausko muziejų ir Kauno zoologijos sodą.
Kelionė vyko skalndžiai.IX
forte vaikus šiurpino storos kalėjimo sienos , metaliniai laiptai, siauri ir tamsūs koridoriai,
mažytės belangės kameros.
Sužinojome, kad tenai buvo
sušaudyta apie 50.000žmonių.
Visiems buvo įdomu zoologijos muziejuje. Ilgai stoviniavo
vaikai prie stendų, stebėjosi laukinių žvėrių gyvenimu, paukščių
įvairove, vandens gyvūnija. Zoologijos sode matėme dar neregėtų gyvūnų ir paukščių. Juokėmės
iš juodagalvio paviano, kuris
stengės žūt būt sudaužyti arba
suvalgyti monetą.
Vaikai nors ir pavargę, bet
linksmi grįžo namo.
Danutė Urbienė
3 klasės mokytoja
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Ketvirtokai baigė pradinę mokyklą

Keturi geltoni rudenys,
Keturios sniegu kvepiančios
žiemos,
Keturi žali pavasariai ir
Keturios gėlėm kvepiančios
vasaros
Subėgo į mūsų klasę.
Prieš ketverius metus, Rugsėjo
1-ąją atėjo į pirmą klasę stipriai
spausdami gėlę, mamos ar tėčio
ranką. Ėjo į nežinomą, šiek tiek
baugų, bet viliojantį, būtiną, gal
ir sunkų mokyklinį gyvenimą,
pirmąją mokyklą, klasę.

Bėgo dienos, mėnesiai, metai... pražydusių kaštonų žvakėse
sutirpo ketveri mokslo metai. Ir
štai prašvito diena, kai turime
atsisveikinti.
Šiandien jie lyg paukščiai pakilę iš gimtojo lizdo. Išskris ir
dalins savo širdžių šilumą, skleis
savo sparnus plačiai plačiai.
Kiekvieno Vaikystė – tai pirmas žingsnis, pirmas žodis, pirmoji klasė ir pirmoji mokytoja.
Tai mokykla ir klasės draugai.
Jie įveikė pirmą pakopą – baigė PRADINĘ MOKYKLĄ.

Tad 12 mokinių buvo įteikti
Pradinio išsilavinimo pažymėjimai. Prisiminimui – varpelis.
Šis simbolinis varpelis teprimins
jiems skambučio, kuris juos pakvietė į pirmąją klasę, aidą.
Mokiniai buvo apdovanoti
Pagyrimo raštais ir Padėkomis.
Labai gerai 4 klasę baigė Gabrielė Zaronaitė. Gerai - Karolis Barčas, Airidas Celencevičius, Ignas
Kisielius, Carolina Aukštkalnis,
Haroldas Budrius.
Šventėje dalyvavo ir būsimas
auklėtojas mokytojas Linas Kli-

Integruoto ugdymo diena „Viskas apie Girdžius“

Gegužės 19 d., ketvirtadienį, Girdžių pagrindindinėje
mokykloje vyko Integruoto
ugdymo diena „Viskas apie
Girdžius“. Mokiniai su koordinuojančiais mokytojais pasidalijo į 5 grupeles. Kiekviena
grupelė vykdė skirtingą veiklą,
bet susijusią su Girdžiais. Per
4-5 pamokas kiekviena grupė
turėjo apibendrinti savo atliktą
veiklą ir pasiruošti pristatyti
kitiems mokiniams. Ši šauni
idėja kilo geografijos mokytojai Vidai Reinolcaitei.
Viena mokyklos mokinių ir
mokytojų grupė aplankė 6 buvusias mūsų mokyklos mokytojas:
Valentiną Lukauskienę, Reginą
Vencevičienę, Vitaliją Paliokienę, Onutę Ravinienę, Onutę

Kiznienę, Danutę Locaitienę. Jos
žinojo apie mūsų vizitą iš anksto
ir laukė mūsų. Visos buvo pasipuošusios, paruošusios kuklias

vaišes, susidėjusios joms brangias nuotraukas apie mokyklą,
apie buvusius auklėtinius. Mokytojos daug pasakojo apie savo

jūnas. Mokytojui padovanojamas pačių padarytas paveikslas
( su vaikų nuotraukomis). Kiekvienas ėmė po lapelį (pasižadėjimą) . Jį perskaitę, įteikė
mokytojui Linui.
Ketvirtokai ,atsisveikindami
su pirmuoju aukštu, parašė testamentą. Ketvirtokus sveikino
PUG, 1-3 klasių mokiniai.
Virginija Pinaitienė

2011- 05- 31

darbą mokykloje, apie buvusius
mokinius, jų kilnius darbus. Taip
pat užpildė susitikimui paruoštą
anketą.
Mūsų mokiniai įdėmiai klausėsi buvusių mokytojų pasakojimų. Mokiniai klausinėjo apie
tuometinį mokinių požiūrį į
mokslą, gyvenimą ir kt. Grįžę
mokiniai atrodė geresni, daugiau
susikaupę ir tikimės pasisėmę
gerų idėjų. Šie susitikimai praturtino mus dvasiškai, gyvai sužinojome apie mokyklos praeitį,
istoriją, kai mokėsi mūsų tėvai
ir seneliai.
Aušra Alijošiutė
9 klasė
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Paskutinis skambutis dešimtokams
“Parašyk be klaidos
Tą painų gyvenimo
sakinį.
Be mažiausios klaidos.
Sugebėsi? ”
Vakar aštuoniems mūsų mokyklos dešimtokams nuskambėjo Paskutinis skambutis šioje
mokykloje.
Vedini pirmokų po Paskutinės pamokos su savo auklėtoja
“gyvu” koridoriumi dešimtokai
nužygiavo į šventiškai papuoštą
aktų salę.
Mokyklos direktorė J. Pocienė bei direktorės pavaduotoja
ugdymui N. Kairaitienė visiems
aštuoniems dešimtokams įteikė
Pagrindinio ugdymo baigimo
pažymėjimus.
Mokyklos direktorė pasveikino išeinančius ir palinkėjo
jiems sėkmės ateityje. Šventėje
dalyvavo ir sveikinimo žodį tarė

Girdžių seniūnas D. Juodaitis.
Savo rankutėmis pagamintas
dovanėles įteikė bei eilėraštukus
deklamavo pirmokai.
Dešimtokų pirmoji mokytoja
O. Kimutienė prisiminė jų pirmuosius žingsnius mokykloje ir
padovanojo buvusiems auklėtiniams išsaugotus jų pirmuosius
darbelius.
Dešimtokai žodžiais ir gėlėmis
dėkojo auklėtojai ir mokytojams
už žinias, rūpestį bei pagalbą.
Tradiciškai perskaitytas Testamentas ir įteiktas direktorei
simbolinis mokyklos raktas.
Šventės pabaigoje visi dešimtokai, mokytojai ir šventėje
dalyvavusios mamytės nusifotografavo. Nešini glėbiais
gėlių dešimtokai atsisveikino su
mokykla.
Renginį organizavo ir šventę
vedė devintos klasės mokiniai.
Modesta Vaičiulytė,
9 klasė
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Joninių šventė
Girdžiuose jau
pradedama ruoštis
Joninių šventei. Planuojama, jog šiemet šventinis renginys vyks mokyklos
stadione. Jis bus
mokamas, tačiau už
simbolinę kainą bus
galima pasiklausyti
keleto atlikėjų, pasižiūrėti šou programos.
Planuojama, jog į
Joninių šventę Girdžiuose atvyks atlikėjas Edmundas
Kučinskas, taip pat
koncertuos dvi jaunimo grupės ar atlikėjai.

Lengvoji atletika
Gegužės 12 dieną Jurbarke vyko Jurbarko rajono bendrojo
lavinimo mokyklų lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos.
Mūsų mokyklos mokiniai:
Rosvaldas Milovas šuolio į aukštį rungtyje iškovojo antrąją
vietą,
Simona Bakšytė šuolio į aukštį rungtyje iškovojo pirmąją
vietą,
šuolio į tolį rungtyje Žydrūnas Binkevičius iškovojo trečiąją
vietą,
800m. bėgime Sandra Rachmetova iškovojo antrąją vietą.

Joninės bus švenčiamos birželio 23
dieną. Ieškokite
informacijos skelbimų lentose.

Mamyčių šventė

Linas Klijūnas
Kūno kultūros mokytojas

Sportuojančių
žmonių
dėmesiui!
2011 m. birželio 12 dieną
Jurbarke organizuojamos tradicinės seniūnijų sporto žaidynės. Pernai Girdžių komanda
buvo pati gausiausia, šiemet
turime būti nugalėtojai! Sportininkus kviečiu registruotis
seniūnijoje.
Žaidynių programoje:
t i n k l i n i s 3x3, vyrai, moterys;
f u t b o l a s 5x5, vyrai;
š a c h m a t a i, 2 vyrai ir 1
moteris;
k r e p š i n i s 3x3, vyrai, moterys,
senjorai;
s t a l o t e n i s a s, 2 vyrai ir 1
moteris;
š a š k ė s, 2 vyrai ir 1 moteris;
s m i g i n i s, 2 vyrai ir 1 moteris;
s e n i ū n ų t r i k o v ė;
v i r v ė s t r a u k i m a s, 6
vyrai.
Komanda gali būti sudaryta
tik iš asmenų, gyvenančių mūsų
seniūnijoje ar deklaruojančių
joje gyvenamąją vietą. Žaidynių dalyvių amžius 18 metų ir
vyresni.
Seniūnas
Darius Juodaitis

Balandžio 29 d. į mokyklos
salę šventiškai pasipuošusios
rinkosi mamos ir močiutės į
šventę "Mamyte, tu brangiausia!". Ten nekantriai jų laukė
vaikai. Mamos džiaugėsi nuoširdžiais sveikinimų žodžiais,
klausėsi dainelių, stebėjosi trečiokų dūdelėmis grojamais
kūriniais.
Patys mažiausieji išjuokė "Antanėlį lepūnėlį", žaidė žaidimą,
deklamavo eiles. Kiekviena klasė
buvo paruošusi mamytėms dovanėles, kurias ir įteikė šventės
metu. Mamos buvo pakviestos į
savo portretų parodą, kur galėjo
rasti save.
Vaikai dar kartą norėjo pasakyti, kokios svarbios ir reikalingos
jiems mamos. Jie jas myli, dėkoja
ir sveikina su Motinos diena.
Danutė Urbienė
3 klasės mokytoja

Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė, Arūnas
Čepulis. Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

