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Ruošiantis seniūnaičių rinkimams
Spalio 10 – ąją minėjome Vietos savivaldos dieną. Ši diena
svarbi netik žmonėms dirbantiems savivaldybėse, seniūnijose,
tačiau mums visiems, nes mes ir esame vietos savivaldos dalyviai,
svarbiausios personos. Ir tai realiai veikia (bent jau turėtų veikti).
Jau treji metai kai galioja Vietos savivaldos įstatyme įteisinta
nauja pareigybė – seniūnaitis. Būtent apie seniūnaičius šį kartą ir
norėtųsi pasamprotauti, juolab, kad Girdžiuose jie bus renkami
jau antrąjį kartą.
Seniūnaičio pareigybė, skaitant tiesiog „priprašyti“. Laikai šiek tiek
įstatymą, išties svarbi: jis ryšinin- pasikeitė, dabar kandidatus rasti
kas tarp seniūnijos valdžios ir tapo lengviau. Gal dėl to, kad žmogyventojo, jis turi raginti gyven- nės tampa jau nebe tokie užsidarę
tojus prižiūrėti savo gyvenamą- ir pradeda suprasti, kad veikdami
sias teritorijas, kelius, plėtoti bei gali kažką nuveikti, kad ir jų balsas
organizuoti seniūnaitijos kultūrinį gali būti išgirstas. Taip per pastagyvenimą.
ruosius metus Girdžių seniūnijose
Seniūnaičiui suteikta ir oficialių įsisteigė 3 naujos nevyriausybinės
įgaliojimų ginti savo seniūnaitijos organizacijos: sporto klubas „Girinteresus seniūnijoje, savivaldybės džiai“, Pavidaujo kaimo bendruoinstitucijose, valstybės įstaigose. menė ir Girdžių šeimų centras.
Jie pirmieji tvirtina seniūnijos Dvi pastarosios organizacijos nuo
veiklos ataskaitas bei metų pro- savęs pasiūlė po kandidatą. Vieną
gramas.
kandidatą pasiūlė Girdžių pagrinĮgaliojimai išties rimti, tačiau, dinė mokykla. Po vieną kandidatą
anot Girdžių seniūnaitijose jau į Girdžių ir Gudelių seniūnaitijas
dirbusių seniūnaičių, viena iš pasiūlė Girdžių bendruomenės
didžiausių problemų su kuriomis centras.
susidurta – finansavimo nebuviTaigi, į Pavidaujo seniūnaičius
mas. Tai suprantant ir seniūnai kandidatuoja Jurgita Šlyterienė,
didelių užduočių seniūnaičiams lig tol ėjusi seniūnaitės pareigas,
nekrauna, juk kas norės aukoti aktyvi kaimo bendruomenės narė,
savo laisvą laiką ir šeimos finan- į Gudelių seniūnaitiją – mokyklos
sus. Jeigu seniūnaičių darbas būtų direktorės pavaduotoja Nijolė
apmokamas, norinčių jais tapti Kairaitienė. Dar viena kandidatė,
nusidriektų eilės, tačiau ir pareigų kurią pasiūlė Girdžių bendruojiems turėtų būti pavesta daugiau, menės centras savo kandidatūros
neužtektų vien šiuo metu įstatyme atsisakė raštu.
patvirtintų įgaliojimų. Be abejo, už
Girdžių seniūnaitijoje yra dvi
darbus tektų atsiskaitinėti.
pretendentės: aktyvi ūkininkė,
Kažkiek dubliuojasi ir seniū- 2008 m. gražiausios Lietuvoje, o
naičių bei bendruomenių narių 2010 metais gražiausios Jurbarko
funkcijos. Į kai kuriuos pasitari- rajono ūkininkų sodybos savininmus pasikvietus seniūnaičius, šie kė Inga Andriulaitienė bei mokynelabai suprasdavo, ar dalyvauti klos socialinė pedagogė, Girdžių
kaip bendruomenės, ar kaip se- bendruomenės centro narė Irena
niūnaitijos atstovais.
Molčankinienė.
Prieš du metus kandidatai į seTikimės, lapkričio pradžioje
niūnaičius liaudiškai kalbant buvo seniūnaičius išrinkti visose trijose

Kviečiame dalyvauti rinkimuose!
2011 m. lapkričio 9
d. 10.00 val. – 15.00
val. – Girdžių seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai Girdžių seniūnijos
salėje, Mokyklos g. 1,

Nijolė Kairaitienė

Irena Molčankinienė

Jurgita Šlyterienė
Girdžių seniūnijos teritorijose
esančiose seniūnaitijose.
Na, o koks turi būti seniūnaitis?
Per tuos du metus darbo veikiant
ir tariantis kartu su seniūnaičiais
supratau, kad tai turi būti žmonės
– lyderiai. Jie turi būti pirmose
gretose, tiek renginiuose, tiek
talkose. Jiems turi pažinoti savo
seniūnaitijos žmones, o šie turi
pažinoti ir savąjį seniūnaitį. Santy-

Inga Andriulaitienė
kiai su seniūnu ir kitais seniūnijos
darbuotojais turėtų būti kolegiški,
tačiau ne nuolankūs. Jie turi būti ir
puikūs diplomatai, nes darbas su
žmonėmis, nors ir būdamas labai
įdomus, nėra lengvas.
Viliuosi ir tikiu, kad tokius seniūnaičius išsirinksime Girdžiuose
jau šį lapkritį.
Darius Juodaitis,
Girdžių seniūnas

rinkimai Girdžių seniūGirdžiai (gyventojų ap- nijos salėje, Mokyklos
g. 1, Girdžiai (gyventojų
klausa);
susirinkimas);
2011 m. lapkričio 10
2011 m. lapkričio 11
d. 16.00 val. – Gudelių
seniūnaitijos seniūnaičio d. 15.00 val. – Pavidaujo

seniūnaitijos seniūnaičio rinkimai Pavidaujo
bendruomenės namuose, Vidaujos g. 16, Pavidaujo kaimas (gyventojų susirinkimas).
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Derliaus šventė
Kas gali būti gražiau už rudenį nusidažiusį įvairiausiomis
spalvomis - juk tai vienas nuostabiausių metų laikų. Tuomet visi
žmonės gali ramiau atsikvėpti po sunkių vasaros darbų, pasigėrėti pasipuošusia gamta ir pasidžiaugti gamtos teikiamomis
gėrybėmis. Todėl Girdžių miestelyje ruduo ypatingas tuo, kad
dar visai neseniai nušurmuliavo derliaus šventė, sukvietusi tiek
mažus, tiek didelius. Miestelio žmonės gali didžiuotis turėdami
tokią šventę, nes tai puiki galimybė visiems susiburti drauge ir
pasidalinti vaišėmis, kurias šiais metais mums davė gamta.
Į derliaus šventę, kuri vyko svečio V.Valentinavičiaus rankos
spalio 9 dieną, norintieji rinkosi paspaudimu už sunkų darbą.
iš karto po šv. Mišių. Čia visus
Puoselėjamos sodybos yra
pasitiko ir gera nuotaika užkrėtė didžiulė dovana ne tik patiems
šventės vedėjai, kurie paruošė šeimininkais, bet ir visam miesįdomią programą, tad liūdėti
tikrai nebuvo kada.
Viena iš įsimintiniausių šventės dalių – eilėraštis apie Girdžius. Jis buvo unikalus tuo, kad
visi žodžiai prasidėjo iš raidės
G. Turbūt nė vienas negalėtų
paneigti, kad humoro nestokojantys vedėjai skaitydami eilėraštį privertė nusišypsoti net ir
liūdniausią svečią.
Šventės metu taip pat buvo
apdovanoti ir gražiausių sodybų
savininkai. Kaip teigė šventėje
dalyvavęs premjero Andriaus
Kubiliaus patarėjas Virgis Valentinavičius, tai dvasinio grožio
konkursas, kuriame gali dalyvauti visi. Apie sodybas kalbėjo teliui. Skubu pasidžiaugti, kad
ir jas vertino Girdžių seniūnas Girdžių seniūnijai priklausanDarius Juodaitis ir laikraščio čioje teritorijoje tokių sodybų
„Šviesa“ korespondentė Daiva yra tikrai daug, tačiau, kad ir
Bartkienė, todėl šių sodybų šei- kaip būtų gaila, visi nugalėtojais
mininkai buvo tinkamai įvertin- būti negali.
ti. Jie buvo apdovanoti padėkos
Šiais metais gražiausios
raštais, gėlėmis ir gerbiamo sodybos išrinktos šios: Pa-

Dūžta langai
Spalio mėn. pabaigoje Pavidaujo kaime rimtį sudrumstė
daužomų langų garsas. Vietos
gyventojas išdaužė buvusios bibliotekos langus.
Budrių vietos gyventojų dėka
jau kitą rytą apie incidentą buvo
informuoti policijos pareigūnai.
Langus išdaužiusį jaunuolį netruko išsiaiškinti. Jis langus pasisiūlė
per savaitgalį vėl įstiklinti. Taip
ir buvo padarė, tačiau administracinės atsakomybės išvengti
nepavyks, policijoje pradėtas
tyrimas.
Gyventojus ir toliau raginame
būti akyliems ir dėmesingiems,
pamačius asmenis, kurie užsiima
panašiais darbeliais informuoti
policijos pareigūnus, arba bendruomenės pirmininką, arba
seniūną.

vidaujyje – Gaižauskų, Girdžiuose – Sabaliauskienės,
Jokubaičiuose – Ambrazaičių,
Gudeliuose – Bosų, sodų kvartale – Zdanavičių, Drebulynėje
– Pinkevičiūtės, Butkaičiuose – Grincevičių. Gražiausia
ūkininko sodyba pripažinta

Andriulaičių. Buvo apdovanotas ir gražiausiai tvarkomas
daugiabutis, kurio gyventojams
seniūnas įteikė medinę lentelę su
liudijančiu įrašu. Džiugu, kad šie
žmonės kuria grožį aplink save,
taip rodydami pavyzdį kitiems.
Tądien nors ir negausiai šventėje dalyvavę girdiškiai turėjo
puikią progą pabūti kartu, pašokti ir padainuoti, nes jiems
koncertavo grupė iš Kauno „Ad
libitum“.
Šventę rėmė: Jurbarko rajono
savivaldybės administracija, V.
R. Petkinienės ambulatorija,
UAB „Agrocorporation“, ūkininkai Laima ir Algis Liorincai,
Inga ir Sigitas Andriulaičiai,
Svajonė ir Vladas Vaicekauskai.
AČIŪ RĖMĖJAMS!
Ema Bilevičiūtė

Rudens kilimai
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In Memoriam Antanas Pocius (1932.02.15 - 2011.09.16)
Tiek nedaug
Iš gyvenimo reikia –
Džiaugsmo, ašarų,
Skausmo, raudos,
Kad pakeltume
Savą kryželį,
Širdimi išaugintos
Maldos...
V. Vilčinskienė
Pasipuošė kapai Vėlinių žvakelių
šviesa, kviečiančia susikaupimui,
susimąstymui, prisiminimui...
Tai tarsi dangaus žvaigždžių,
kurios savo paslaptingumu, didingumu ir šventišku spindėjimu
visada sukelia liūdno nusiraminimo jausmą, atspindys žemėje, nebylus priminimas mums gyviems
apie mus palikusius. Ir klausiame
savęs, kodėl ta iš pirmo žvilgsnio
silpna šviesa tylų Vėlinių vakarą
užpildo širdį skausminga ramybe,
liūdesiu? Išmintingas subrendusio
žmogaus liūdesys – jam tūkstančiai
metų ir jis švyti tyli, kaip neįminta
žvaigždė, tik ši šviesa negęsta nei
dieną, nei naktį, ji gimdo mintis
apie brangius artimus, mintis apie
tai, su kuo gal prasilenkta, nepasilabinta ar neištartas paskutinis
„Sudie“.
Dar neseniai, krentant lapams,
atsisveikinome su parapijiečiu,
visiems gerai pažįstamu girdžiškiu a.a. Antanu Pociumi. Ir lyg
dar nenorime susitaikyti su tuo,

kad jo netekome. O rodėsi buvo
pats ąžuolu, tvirtomis šaknimis
ir šakomis, gimęs ir augęs prie
Mituvos. Ir visas gyvenimas praėjo
tame gražiame Girdžių Mituvos
vingyje.
Tai buvo žmogus be galo mylėjęs
gyvenimą, artimus ir brangius,
aplinkinius. Visada kalbino ir tiesė
ranką pažįstamam ir nepažįstamam, tryško energija, supratimu ir
meile kitam, ir niekad nemokėjo ir
nenorėjo paprašytas atsisakyti.
Plaukia, plevena virš ramybe
apsigaubusių kapų giesmės melodija, tik joje trūksta taip gerai
pažįstamo balso. Tarsi jis būtų nutolęs su šį rudenį mus palikusiais
paukščiais, su išskridusių gervių
atsisveikinimo balsais.
...O kiek dainų išdainuota, kiek
kartų skambių balsų melodijos
liedavosi Mituvos pakrantėmis.
Kiek apylinkės ir atokesnių kaimų
išlydimų anapilin palydėta giesmėmis, kiek jų gražiausių išgiedota
bažnyčios chore.
Stovint prie to mums brangaus
supilto smėlio kauburėlio, širdyse
jaučiame ir mintyse matome
Jį, mus palikusį. Ir nešaukime
garsiai, nes numirę ir šnabždesį
girdi, jie šalia mūsų, ir ta žemė
visai negili...
Lietuvos Žemės ūkio
universiteto docentas
Antanas Pocius

Vėlinės

M. K. Čiurlionis „Lietuviškos kapinės“.

Antanas Pocius (1932.02.15 - 2011.09.16).

Minime gyvenusius
Minime mirusius
Mirtimi užmigusius
Tau, Viešpatie, minime...
Dangaus ramybės, Gyvenimo didžio
Iš Tavęs, o Dieve, mes meldžiame
jiems...

Laiko ratas vėl atnešė mus į
Vėlinių dieną. Sustojome prisimindami tuos, kurie jau niekada
šiam pasauly į mūsų tarpą nebesugrįš. Tik prie jų kapų buvom ir
vėl ne visi. Šįmet vėl pasigedome
staiga išėjusių, su kuriais dar
pernai sėdėjome prie bendro
stalo, stovėjome prie žibančių
žvakučių...
Mirtis nepaliaujamai darbuojasi, palikdama širdgėlą žmonių
sielose. Ji atima daug. Ji ir kažką
palieka. Šalia atidesnio žvilgsnio
į save patį ir savo gyvenimą,
ji moko ir labiau vertinti šalia
esantį. Mirties paliesti, nepastebimai įgaunam jėgų pakilti
virš žemiškų tamsumų, kažkaip

kitaip viską jausti, kitaip suprasti.
Žmogaus netektis dažnai palieka
ir neištartą gerą žodį, ir tą valandėlę laiko, kurios pritrūkau,
kada gal norėjau, ruošiaus, bet
taip ir nespėjau... Dabar geriau
suprantu, kas yra brangiausia
gyvenime, kam turiu kiek daugiau širdies, daugiau brangaus
laiko skirti.
Tik tas nevilties vėjas vis kėsinas ir šią švieselę užgesinti. Po
visokiausių vargų ir išbandymų,
su amžiumi žmogaus siela dažnai atgrumba, širdis darosi vis
abejingesnė, žvilgsnis į gyvenimą
vis niūresnis.
Nepasiduokime. Mes, išpažįstantys Šventųjų bendravimą, jau
čia žemiškajame kelyje turime ne
tik išpažinti, bet ir stengtis tokį
bendravimą kurti.
		

Kunigas
Saulius Pavalkis
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Didžiųjų tautos netekčių metus minint

1941 m. birželio 23 d., naktį
iš Kauno kalėjimo į Baltarusiją
buvo išvežta apie 90 kalinių.
Dauguma jų nuvežti į Minsko
kalėjimą. Birželio 25 d., ties
Červene atskirti ir sušaudyti
apie 500 politinių kalinių. Išsigelbėjo apie 40 kalinių. Tarp jų
buvo kunigai Pranas ir Antanas
Petraičiai, kilę iš Girdžių seniūnijos Jokūbaičių kaimo.
Kunigas Antanas Petraitis
gimė (Jokūbaičių kaime 1896m.
– mirė 1955m. Čikagoje JAV).
Baigęs Jurbarko ,,Saulės‘‘ progimnaziją ir Kauno kunigų
seminariją, kunigavo Zarasuose, Ariogaloje, Radviliškyje ir
Šiauliuose, nuo 1931m. buvo
Eržvilko klebonas. 1941 04 06
sovietinės valdžios areštuotas.
Kalėjo Kauno kalėjime, kur buvo
ypač žiauriai kankintas vienoje
byloje su savo vikaru kun. S.
Buteikiu, kuris kankinamos
išprotėjo. Nors prasidėjus karui
kun. S. Buteikis buvo iš kalėjimo
išvaduotas, tačiau kalėjime praradęs sveikatą 1942m. mirė.
Kun. A. Petraitis iš Kauno
kalėjimo buvo su kitais kaliniais
varomas į Minsko kalėjimą, o
iš ten Červenę ir ten stebuklingai išsigelbėjo šaudant kalinių

Kun. Antanas Petraitis. 1927-1931m. vikaras Šiaulių šv. Petro ir
Povilo bažnyčioje.

koloną.
1941-1944m. buvo Šiaulių ir
Radviliškio klebonu. 1944m. va-

sarą pasitraukė į Vakarus. 1949m.
išvyko į Jav. Mirė 1955m.
Kun. Dr. Pranas Petraitis

Girdžių kaimo bibliotekoje naujos knygos
L. J. Smith „Vampyrės dienoraštis. Tamsioji sąjunga.”:
Vilnius: Alma littera, 2011.
Žuvus Elenai, Fels Čerčo
miestelyje vėl ima siautėti
blogis....
Aleksandra Marinina
„Žvilgsnis iš amžinybės”: Kaunas: Jotema, 2011.
Niekas neabejoja, kad Liuba
ir Rodislavas – ideali pora:
gražūs, išvaizdūs, o ir pažįstami nuo pat vaikystės Jaunystės
įsimylėjimas virto tikra meile, ir viskas baigėsi laiminga
santuoka. Rodos, prieš akis
giedra ateitis. Bet, kaip sakoma,
santuokos registruojamos danguje, o kasdienybėje jos patiria
įvairiausius išbandymus...
Donna Leon „Ramiai miegodami”: Vilnius, Charibdė,
2011.
Šeštoje Brunečio bylų serijos
knygoje filosofiškasis Venecijos
komisaras Gvidas Brunetis

imasi padėti jaunai vienuolei
slaugytojai, palikusiai ordiną
dėl slaugos namuose netikėtai
mirusių penkių senukų...
„Lietuvos Laisvės Armijos
kovos Žemaitijoje”: Plungė: Lietuvos Laisvės Armijos karių ir
rėmėjų sąjunga, 2008.
Šioje knygoje pasakojama apie
pasipriešinimo okupantams
įvykius...
Vainius Bakas „Pretekstai”:
Vilnius: Naujoji Romuva, 2009.
Vilniaus universiteto lietuvių
filologijos II kurso studento,
ukmergiškio V. Bako naujoji
poezijos knyga.
Elizabeth Rolis „Skandalingoji dama”: Vilnius, Svajonių
knygos, 2011.
Tėją Vinslou lyg kas pakeitė.
Vaikystėje ji nenustygo vietoje
krėsdama išdaigas, o suaugusi
tapo nepastebimu šešėliu....
Sandra Marton „Pavojinga
aistra”: Vilnius: Svajonių knygos,

2010.
Anksčiau šeichui Salimui
al Tajui rūpėjo tik verslas, bet
vieną naktį įsiplieskusi aistra savo darbuotojai Greisei
Hanter apvertė viską aukštyn
kojomis.
Birutė Baltrušaitytė „Po Žalgirio kautynių”: Vilnius: Lietuvos rašytojų sąjunga, 1993.
Tai istorinės tematikos apsakymai vaikams.
„Kuriu elektroninį nuotraukų albumą”: Vilnius: Lietuvos
nacionalinė Martyno Mažvydo
biblioteka, 2011.
Mokomasis leidinys “Kuriu
elektroninį nuotraukų albumą”
pirmiausiai skirtas tiems, kurie
dar tik atranda skaitmeninę
fotografiją ir nori išmokti perkelti nuotraukas į kompiuterį,
jas redaguoti, dalytis jomis
su kitais (tiek esančiais šalia,
tiek už tūkstančių kilometrų)
ir pan...

(1907m. Jokubaičių kaimas –
1948m. Konstance, Vokietija).
1923m. baigė Jurbarke 6 klases
ir išvyko mokytis į Italiją. 1932m.
Turine, saleziečių centre, baigia
mokslus teologijos daktaro laipsniu ir įšventintas į kunigus. Dar
besimokydamos Turine redagavo saleziečių žurnalą lietuvių
kalba ,,Saleziečių žinios‘‘. Išvertė
Lemoyne knygą ,,Palaimintasis
kun. Bosko‘‘ (1930, 800 psl.)
Sovietinio saugumo areštuotas
Kaune 1941 04 25. Kalėjo Kauno
kalėjime. Pradėjus karui, kartu
su kitais kaliniais buvo varomos į Rytus, kur ties Červene
masinių žudynių metu pavyko
išlikti gyvam. Grįžęs į Lietuvą
1941-1944m. buvo Kauno kunigų seminarijos rektoriumi.
1944m. pasitraukė į Vakarus,
mirė 1948m.
Už galimybę pasinaudoti
nuotraukomis nuoširdžiai dėkojame kunigų A. ir P. Petraičių
giminaitei Danutei Petraitytei
– Sadauskienei.
Girdžių kaimo bibliotekoje
ir Girdžių seniūnijos tinklapyje
eksponuojama virtuali paroda
kraštotyrininko, bibliofilo, istoriko V. Lekučio ,, Červenės
dangumi užsikloję‘‘.
Parengė V. Lekutis

V. Lekučio
virtuali paroda
Maloniai kviečiame apsilankyti Girdžių seniūnijos internetinėje svetainėje
www.girdziai.lt . Bibliotekos
skiltyje virtualios parodos,
kurioje eksponuojama bibliofilo, kraštotyrininko
V. Lekučio virtuali paroda
„Červenės dangumi užsikloję”, minint Didžiųjų tautos
netekčių metus.
Parodoje eksponuojama iš
V. Lekučio archyvo nuotraukos iš kunigų Antano ir Prano
Petraičių kilusių iš Girdžių
seniūnijos, Jokūbaičių kaimo
gyvenimas.
Sėkmingos ir turiningos
viešnagės virtualioje parodos
erdvėje!
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Popietė ,,Rudens spalvos‘‘
,,Po langais iš ryto
Obuolių prikrito.
Gelsta klevo lapas –
Rudenėli, labas.‘‘
Saulėtą rugsėjo 10-osios popietę į Girdžių kaimo biblioteką rinkosi mažieji skaitytojai.
Čia juos sukvietė rudenėlio
šventė ,,Rudens spalvos‘‘.
Popietės metu vaikai minė
mįsles, skaitė eilėraštukus, atsakinėjo į klausimus apie rudenį.
Po to vaikai lauke rinko medžių
lapus, darė žaismingas kompozicijas iš medžių lapų. Medžio
lapus klijavo ant balto popieriaus
lapo, piešė.
Popietės metu aktyviai atsakinėjo į klausimus: Meda Jankauskaitė, Raminta Piliukaitytė,
Aurimas Kvedys ir kt.
Po renginio buvo apdovanoti Padėkos raštais piešinių
kompiuterio konkurso dalyviai
,,Internete aš atsargus!‘‘ Piešinių
konkurse dalyvavo Melanija Damušytė, Aistis Damušis, Onutė
Petrikytė, Raminta Piliukaitytė
ir Goda Masaitytė.
Rugsėjo 15-16 dienomis į
biblioteką rinkosi vaikai daryti
darbelių iš rudens gėrybių : mo-

„Vasara su
knyga”
Nepajutome, kaip prabėgo
nerūpestingos atostogų dienos.
Per vasarą mes keliavome, pramogavome – ne vienas vaikas
turiningai leido laiką su įdomia
knyga rankose. Knyga – praturtina, verčia pasinerti į nuotykius,
įvairias istorijas, teikia gausybę
informacijos.
Todėl šia proga buvo išrinkta
aktyviausi ir daugiausia per vasarą perskaitę knygų vaikai. Tai
Giedrė Gadliauskaitė ir Giedrė
Vasiliauskaitė. Šios mergaitės
apdovanotos Padėkos raštais ir
knygelėmis.
Vilija Stoškienė

liūgų, kopūstų, morkų, obuolių,
burokų, bulvių ir kt.
Dėkoju visiems dalyvavusiems: Ramintai Piliukaitytei,
Gretai Piliukaitytei, Gabijai
Masaitytei, Godai Masaitytei,
Melanijai Damušytei, Aisčiui
Damušiui, Kamilei Pernarauskaitei, Miglei Laukytei, Aldui
Kvedžiui, Nerijui Kvedžiui, Otilijai Kvedytei, Giedrei Vasiliauskaitei, Giedrei Gadliauskaitei,
Medai Jankauskaitei.
Šią parodėlę iš medžių lapų ir
rudens gėrybių galite pažiūrėti
bibliotekoje ir Girdžių tinklapyje ,,www. girdziai.lt‘‘

Rudens valandėlė
Kvepia sodas, kvepia miškas,
štai ruduo jau čia,
Strykt per kupstą ir nudūmiau
lapų rinkt šile...
Gražią spalio 28 dienos popietę Girdžių kaimo biblioteka sukvietė vaikus į rudens valandėlę,
kurios metu vaikai mokinosi,
kaip pasidaryti iš klevo lapų
rožių puokšteles.
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Dėkoju visiems dalyvavusiems: Miglei Laukytei, Martynui Jankauskui, Augustei Šipkaitei, Godai Masaitytei, Gabijai
Masaitytei, Aurimui Kvedžiui,
Aldui Kvedžiui, Otilijai Kvedytei,
Neriui Kvedžiui, Giedrei Vasiliauskaitei, Gretai Piliukaitytei,
Ramintai Piliukaitytei ir kt.
Vilija Stoškienė

Komandų varžytuvės
Spalio 20-ąją dieną, Jurbarko kultūros namuose vyko
kasmetinis renginys dienai be
smurto prieš vaikus pažymėti,
Šaunių komandų varžytuvės.
Jame dalyvavo 15 komandų,
tarp kurių ir mūsų mokyklos
atstovai. Renginio pradžioje
komandų kapitonai išsitraukė eilės numerius, kurie lydėjo komandas visą renginį.
Mūsiškiai buvo aštunti.
Pirmiausia visos komandos
prisistatė, vėliau parodė savo
pasirinktų pasakų šiuolaikines
inscenizacijas. Mūsų komanda
pasirinko trijų pasakų epizodus: „Auksinė žuvelė“, „Auksinis raktelis“ ir „Eglė Žalčių karalienė“. Visoms komandoms
pasirodžius, vyko interviu
su komandų kapitonais. Dar
vėliau pasirodė Šakių rajono

Lukšių V. Grybo gimnazijos
šokių kolektyvas, visus nustebinęs savo šokiu ir sulaukęs
daugiausiai plojimų.
Renginio pabaigoje visos komandos buvo apdovanotos ir
mūsų mokykla, jau antrą kartą
iš eilės gavo „Draugiškiausios
komandos“ vardą, kuriuo be
galo džiaugiamės!
Dėkojame Girdžių kultūros
namų režisierei Loretai Zdanavičienei už šaunias idėjas ir
pagalbą.
Irma Gendrikaitė
Mokinių savivaldos atstovė
spaudai
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Rudenėlis kloniais bėga...

Mūsų mokykloje spalio 14
diena buvo skirta pradinukų
pažintinei veiklai. Jai mokiniai
ruošėsi iš anksto. Per savaitę pirmo aukšto palangės pasipuošė
mokinių darbeliais iš daržovių
– tai parodėlė „Ir lysvėje gyvena
pasaka“. Langų nišose – mokinių
piešiniai rudens tema, kompozicijos iš įvairiaspalvių medžių
lapų.
Penktadienį su gera nuotaika,
pilni kūrybinių minčių, nešdami krepšius įvairiausių daržovių
į klases rinkosi mokiniai. Kol
lauke nenukritusi rasa, kol dar
oras dvelkė ryto vėsa, mokiniai
darė iš klevo lapų karūnas, skraistes – puošėsi šventei „Rudenėlis
kloniais bėga“.
Papietavę išėjome į Girdžių parkelį. Išvykos vadovėmis išsirinkome ketvirtokes – Kamilę ir Medą.
Mergaitės visus supažindino su
pačiais gražiausiais ir įdomiausiais
parko medžiais. Po to lenkty-

niavome, žaidėme. Pasigrožėję
rudenėjančia gamta, sugrįžome į
mokyklą. Čia laukė pati įdomiausia veikla – iš namuose išaugintų
daržovių ruošėme mišraines:
vaikai pjaustė, tarkavo, maišė...
Kiekvienos klasės mišrainė buvo
kitokia, pagaminta su meile, didžiuliu noru viską išmėginti. Juk
ne visada mamytės patiki tokius
darbus vaikams!
Pagaliau prasidėjo šventė. Ji
kitokia – kvepėjo rudeniu – akis
džiugino išpuošti, pačių gamintomis vaišėmis apkrauti stalai. Ir
taip norėjosi visko paragauti! O
kaip įdomu sužinoti, kiek dar bus
lietaus šį rudenį, kokia bus žiema,
koks bus ateinančių metų derlius,
ar kirminai nesugrauš kopūstų!
Juk tai senolių išmintis ir spėjimai.
Dar minėme mįsles apie vaisius,
daržoves, uogas.
Skanu buvo paragauti visų
mišrainių ir kitų rudens gėrybių,
skanus ir kiekvienai klasei skirtas

Penktokų krikštynos

Spalio 18 dieną penktokus pasitiko skelbimas: „Drebėkit, nekrikštai, jūsų nerimo ir baimės valanda artėja!!!“ Šeštos klasės
piratų įgula po pamokų visus penktokus surišo ir vedžiojo po
visą mokyklą, nes norėjo supažindinti su penktos klasės mokinio
elgesio taisyklėmis. Priesaiką saugoti inventorių penktokai davė II
– ajame aukšte prie tualeto, pasižadėjo gerbti ir mylėti direktorę,
bučiavo infocentro durų rankeną, kad galėtų visuomet čia ateiti
žinių pasisemti, sakė komplimentus mokyklos kiemeliui.
Bevaikščiodami penktokai auklėtoją ne tik aprengė, bet
nepastebėjo, kad piratukas Rytis ir apavė, pabandė papuošti.
pagrobė jų auklių mokytoją Liną Fotografai ir spaudos atstovai
ir aktų salėje pririšo prie kėdės. įamžino penktokų pastangas.
Suantspauduoti penktokai suėjo Nekrikštai turėjo atlikti kūno
į salę. Jie norėjo išvaduoti savo kultūros užduotį, nes jų auklėauklių Liną ir pasikrikštyti, tojas – kūno kultūros mokytodėl atliko piratų paruoštas tojas, todėl penktokai turi būti
užduotis. Kai kuriems penkto- labai sportiški. Paskui šeštos
kams sunkiai sekėsi papasakoti, klasės piratai išbandė penktokų
ką jie gero padarė mokyklai ir muzikinius gabumus, mikluįrodyti, kad myli ir gerbia savo mą, ištvermę ir artistiškumą.
auklių, tausoja jo nervus. Ge- Penktokai turėjo ne tik dainuoti
rai atsakinėję penktokai buvo gerai žinomą dainą „Garnys“,
paženklinti raudonu tašku ant bet ir atlikti visus nurodytus
skruosto, o nesugebėję atsakyti veiksmus. Suintrigavo, kai dviem
– juodu. Mokytojas Linas sakė, draugams reikėjo pasirinkti,
kad penktokai nusipelnė jo mei- kurią užduotį atlikti – sūrią ar
lės ir palankumo, todėl Haroldas saldžią. Modestui visai neblogai
pasiėmė didžiausias žirkles ir jį sekėsi, nors bučiuoti silkės jis
išvadavo.
labai nenorėjo.
Toliau penktokai turėjo paKadangi penktokai atliko virodyti, ar moka rūpintis savo sas užduotis, piratų įgula jiems
auklėtoju ir jį aprengti iš anksto įteikė dovanų. Klasės seniūnei
atsineštais drabužiais. Mokiniai

Foto Danutės Rekešienės. Daugiau www.girdziai.lt

saldus prizas – namuose mokytojos pagaminti ledai su iš vakaro
sode surinktomis kvepiančiomis
avietėmis.
Sunku buvo išrinkti pačius
gražiausius darbelius iš daržovių.
Todėl padėkomis apdovanoti kiekvienos klasės mokiniai ir PUG
vaikučiai.

Dėkojame ir tėveliams už išaugintas daržoves ir pagalbą,
ruošiantis renginiui.

Gabrielei buvo įteiktas „smegenų masažuoklis“. Ji prižadėjo
naudoti ne tik savo reikmėms,
bet paskolinti ir draugams. Smegenis pamasažavus būtinas „proto seifas“, kuris atiteko Gyčiui.
Dantų šepetukas ir dantų pasta
keikūnams burnai po bjaurių
keiksmažodžių išsiplauti. Atsakingu buvo paskirtas Edgaras. O
vienkartines nosinaites ašaroms
dėl blogų pažymių nusišluostyti
patikėjome auklėtojui Linui, kad
per klasės valandėlę prireikus
turėtų.

Ruduo, siaučia visokios ligos,
todėl šeštokai pagirdė penktokėlius „kiaulių krauju“, kad jie būtų
sveiki ir netaptų paršeliais.
Pabaigoje šeštokai atliko jiems
patikėtą pareigą – priėmė penktokų priesaiką, pakrapino juos
šventu Mituvos vandeniu ir
įteikė Krikštynų liudijimus,
kurie įrodo, kad penktokai jau
nebe kūdikiai, o teisėti II ir III
aukštų nariai.

Ofelija Kimutienė
šventės organizatorė

6 klasės piratų įgula ir jų
auklėtoja
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