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Girdžių Šeimų centras, vieni-
jantis  98 narius, šauniai atšventė 
savo vienerių metų sukaktį. Nors 
gyvuojame tik vienerius metus, 
tačiau darbų nuveikta išties 
nemažai. 

Galime pasidžiaugti, jog su-
organizavome keletą vakaronių 
su kitomis  bendruomenėmis, 
dalyvavome talkose, kartu su 
seniūnija bei kultūros darbuo-
tojais pirmą kartą Girdžiuose 
surengėme ,,Sūrių šventę‘‘, kuri, 
tikime,  taps tradicine ir jau yra 
įtraukta į kitų metų renginių pla-
ną. Visus metus netik kvietėmės 
svečius, bet ir patys dalyvavome 
kitų bendruomenių šventėse. 

Kaip vieną iš svarbesnių darbų 
išskirtume šiuo metu baigiamą 
įgyvendinti projektą ,,Girdžių 
Šeimų centro materialinės bazės 
stiprinimas ir vaikų žaidimų 
aikštelės įrengimas‘‘. Iš valstybės 
biudžeto lėšų skirta 24491,00 Lt 
parama. Šiuo metu jau įsigijome 
nešiojamą kompiuterį, multime-
dijos projektorių, fotoaparatą, 
vaizdo kamerą ir laukiame vaikų 
žaidimų aikštelės įrenginių, ku-
riuos artimiausiu metu sumon-
tuos konkursą laimėjusi įmonė. 

Girdžių Šeimų centrui – vieneri metai
Spalio 7 d. miestelio gyven-

tojams, susirinkusiems į klubo 
„Mituva“ salę pristatėme nu-
pirktą įrangą, nuveiktus darbus 
bei ateities planus. Mus sveikino 
Girdžių seniūnas Darius Juo-
daitis, kuris linkėjo vienintelio 
dalyko – vienybės ir sveiko užsis-
pyrimo užsibrėžtiems darbams 
nudirbti. 

Šiuo metu didžiausias mūsų 
tikslas - parengti investicinį pro-
jektą klebonijos klojimo renova-
vimui, jame įrengiant Amatų ir 
Tautinio paveldo centrą.

Dar smagesnis susitikimas 
mūsų laukė spalio 13 dieną, 
kuomet surengėme šaunią va-
karonę. Į renginį pakvietėme 
Paskynų kaimo bendruomenę, 
su kuria užmezgėm draugiškus 
ryšius. Puikūs muzikantai, gera 
nuotaika neleido niekam liūdėti. 
Išsiskirstėme su pažadu vėl su-
sitikti, vėl pabūti kartu, pašokti 
ir pabendrauti, nes mūsų tikslas 
– vienyti ir telkti visus, jaunus ir 
senus, tam, kad kaime būtų gera 
gyventi.  

Kęstutis MocKaitis
Girdžių šeimų centro 

pirmininkas

Spalio 26 dieną Girdžių pa-
grindinėje mokykloje vyko ren-
ginys „Skaitau Maironį“, skirtas 
paminėti 150-ąsias poeto gimi-
mo metines. Sakoma, kad poetai 
būna dviejų rūšių: vieni miršta 
dar gyvi būdami, kiti nemiršta 
niekados. Maironiui dar esant 
gyvam, daugeliui žmonių atrodė, 
kad jis priklauso pirmajai poetų 
rūšiai. Gyvenimo pabaigoj jis 
buvo neginčijamas klasikas, 
bet drauge ir praėjusių laikų 
relikvija.

Maironio kūrybos pasaulis 

Skaitau Maironį

savo ištakas sėmė iš kūdikystės 
ir vaikystės dienų, iš šeimos, iš 
tėvų. Jo kūryba išsakė slapčiau-
sius ir karščiausius lūkesčius, at-
spindėjo sielos istoriją, įprasmi-
no būtį, atnešdama nemirtingą 
šlovę. Maironis daug kuo mūsų 
literatūroje yra pradininkas – ir 
idėjomis, ir tematika, ir menine 
kalba, ir eilėdara. Todėl rengi-
nio metu mokiniai pasiskirstė 
komandomis ir pabandė naujai 
perskaityti poeto kūrybą, atras-
ti kitokį Maironį. Savo darbą 
pirmieji pristatė jauniausieji 

dalyviai – penktokai. Jie pasiva-
dino „Patriotais“, nes labai myli 
savo tėvynę. Skambėjo įvairūs 
Maironio eilėraščiai, deklamuo-
jami mokinių. Ypač auditori-
jos dėmesį patraukė iš Akvilės 
Antanaitytės lūpų nuskambėjęs 
eilėraštis „Tupi šarka“. Įdomiai, 
išradingai ir linksmai Mairo-
nio eilėraštį „Duetas“ pristatė 
dešimtokų komanda. Jie buvo 
nustebę, ar čia tikrai Maironio 
eilės, nes teko išsirinkti eilėraštį 
iš mažiau žinomų kūrinių. Ei-
lėraštį „Milžinų kapai“ pristatė 

šeštokų komanda, o septintokai 
- eilėraštį „Trakų pilis“.

Renginio metu skambėjo Gir-
džių pagrindinės mokyklos miš-
raus ansamblio atliekama daina 
„Oi neverk, matušėle“, muzikos 
mokytoja Onutė Patašienė ir de-
šimtos klasės mokinė padainavo 
neseniai sukurtą dainą pagal 
Maironio žodžius „Ant Drūkšės 
ežero“. Pabaigoje visi dalyviai 
buvo apdovanoti saldžiaisiais 
prizais.

Rima MiKalKėnienė
lietuvių kalbos mokytoja
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Girdžių pagrindinėje mo-
kykloje, aktų salėje spalio 11d. 
vyko projekto apie naujų vaistų 
kūrimą "Vaistų kūrimo pro-
cesas: nuo idėjos iki vaistinės" 
renginys. Renginį vedė jaunoji 
mokslininkė farmacininkė Vil-
ma Petrikaitė. Ji dėsto KMU ir 
dar dirba VU biotechnologijos 
institute. Taip pat yra Lietuvos 
jaunųjų mokslininkų sąjungos 
pirmininkė. Vadovauja keleto 
moksleivių moksliniams darbe-
liams (jos moksleivės sėkmingai 
dalyvavo ir ES jaunųjų moksli-
ninkų konkurse).

Girdžių pagrindinės mokyklos 
8-10 klasių mokiniams moks-
lininkė pristatė vaistų kūrimo 
stadijas, kiek laiko užtrunka, 
kol „gimsta“ naujas vaistas, pra-
dedant moksliniais tyrimais ir 
baigiant jų atsiradimu vaistinėse. 
Diskutavo su moksleiviais apie 
vaistus, jų tiesioginį ir šalutinius 
poveikius. Papasakojo, kodėl 
farmacijos firmos mieliau finan-
suoja vaistų nuo vėžio ar ŽIV 
kūrimą, nei antibiotikų.

Net jei mokiniai ne viską su-
prato, bet mokslininkės paskaita 
paliko labai stiprų įspūdį. Keletas 
pasižadėjo mokytis rimčiau 

„Vaistų kūrimo procesas: nuo idėjos iki vaistinės”
chemiją ir nueiti į mokslininkės 
rekomenduotus puslapius apie 
vaistus, bei juos parodyti tėvams, 
kad nevartotų vaistų, neperskaitę 
apie pašalinius poveikius. Ke-
letas vaikų iš kart paskambino 
seneliams ir „uždraudė“ be saiko 
gerti aspiriną ir paracetamolį.

Ačiū mokslininkei už tikrai 
nuoširdų, patrauklų pasakojimą 
apie vaistus. Ir labai ačiū, kad 
pasakojote vaikams suprantama 
kalba, tuo pačiu išlaikydama 
moksliškumo lygį.

Džiugu, kad per tokius pro-
jektus kaimo mokiniams su-
teikiama galimybė pamatyti, 
pajusti, sužinoti, pabendrauti 
– šį kartą su „gyva“ mokslininke. 
Labai džiaugiamės ir dėkojame, 
kad mokslininkė Vilma Petri-
kaitė sutiko pabendrauti ir su 
Jurbarko Antano Giedraičio - 
Giedriaus gimnazijos vyresnių 
klasių gimnazistais. „Labai dė-
koju už šį susitikimą. Mokiniai 
išėjo patenkinti ir tikrai matėsi 
iš jų reakcijos, kad jiems patiko, 
kai kurie dar pasiliko po pas-
kaitos ir teiravosi mokslininkės 
asmeniškai jiems rūpimais klau-
simais. Labai patiko ir mums 
mokytojoms.“Ašutaitytė Janina, 

Jurbarko Giedraičio - Giedriaus 
gimnazijos mokytoja

Mes mokytojai, taip pat labai 
tikimės ir džiaugsimės kartu su 
jaunąja mokslininke Vilma jei 
„šiandienos paskaita, paskatins 
moksleivius šiek tiek kitaip 
pažiūrėti į vaistų pasaulį, gal-
būt paskatins domėtis mokslu, 
medicina, farmacija, kitomis 
mokslo kryptimis. Linkėjimai 
visiems klausytojams, o taip pat 
ir mokytojams, kurie šauniai 
juos auklėja ir tiek įdeda širdies 
ir laiko, kad mokiniai susipažin-
tų su kiek įmanoma daugiau kitų 
dalykų, nei įmanoma duoti per 
pamokas.“ Vilma Petrikaitė.

Girdžių mokyklos bendruo-
menė dėkoja Tomui Žalandaus-
kui už idėją, nuoširdžią pagalbą, 
bei supratimą rengiant projektą 
"Vaistų kūrimo procesas: nuo 
idėjos iki vaistinės".

Šis Mokslo ir technologijų 
populiarinimo projektas MTP-
SUT-20120928-4 finansuojamas 
pagal VšĮ Socialinių inovacijų 
instituto vykdomą projektą 
„Mokslo ir technologijų po-
puliarinimo renginių rėmimo 
ir gebėjimų ugdymo sistema“ 
(VP1-3.2-ŠMM-02-V-02-004), 

kuris finansuojamas pagal 2007 
- 2013 m. Žmogiškųjų išteklių 
plėtros veiksmų programos 
priemonę VP1-3.2-ŠMM-02-V 
"Žinių apie mokslą ir techno-
logijas gilinimas ir sklaida tarp 
mokinių ir jaunimo bei lyčių 
lygybės moksle skatinimas".

liudmila noRKaitienė
informacinių technologijų 

mokytoja

Spalio 10 dieną mūsų moky-
kloje vyko PUG vaikučių ir 1-4 
klasių mokinių labai laukiama, 
gilias tradicijas turinti ,,Rude-
nėlio'' šventė. Visą savaitę mo-
kyklos koridoriuose šurmuliavo 
vaikų juokas, klegesys, kalbos. 
Visi apžiūrinėjo parodėlę ,,Mes 
iš daržovių''. Vaikai, kartu su 
tėveliais sukūrė daug gražių 
darbelių.

Įdomiausi darbeliai:
PUG vaikučių - V. Ušins-

kaitės, R.Ūsaitės, E. Stoškutės, 
A.Čiulkinytės, G. Petrošiūtės.

1klasės - G. Streleckaitės, 
K.Maskvytytės, E. Norkaus.

2 klasės- T. Barčo, G. Andriu-
laitytės, J. Ušinsko, M. Stanaičio, 
E.Petrošiaus, E. Bataitytės.

3 klasės - K. Gečo, M. Remei-
kytės, E. Jakubaičio.

4 klasės - E. Pinaičio, D. Jone-
lio, A. Kvedžio.

Spalio 10 dieną pradinių klasių 
mokiniams pamokos nevyko. 
Visi vaikai ruošėsi ,,Rudenėlio'' 

Rudenėlio šventė
popietei, kuri vyko aktų salėje. 
2 klasės mokiniai papuošė salę, 
sustatė suolus, sunešė reikiamas 
priemones, sukvietė mokinius į 
šventę. Aktų salėje vaikai atsi-
sveikino su Rudenėliu.

Pasidžiaugė jo gėrybėmis, 
padėkojo už gausų derlių. Pradi-
nukų chorelis padainavo dainelę 
apie rudenį. Deklamavo eilė-
raščius apie rudenį, jo gėrybes. 
Vyko varžytuvės, kas gudresnis, 
kas greitesnis, sumanesnis.

Labiausiai vaikai laukė apdo-
vanojimų. Kiekviena klasė gavo 
po Padėkos raštą už dalyvavimą 
parodėlėje ,,Mes iš daržovių''. 
Šventė salėje baigėsi žaidimais, 
rateliais. Po to visi išėjo pasi-
vaikščioti, pasigrožėti rudenė-
jančia gamta.

Virginija Pinaitienė
2 klasės mokytoja

Foto mokytojos 
Danutės Rekešienės
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1918m. vasario 16 d. paskelbus 
Lietuvos Nepriklausomybę, rei-
kėjo ją apginti nuo iš visų pusių 
puolančių priešų – bolševikų, 
lenkų ir bermontininkų. 1918m. 
lapkričio 23 d. buvo išleistas įsa-
kymas dėl Lietuvos kariuomenės 
organizavimo.

M. Sleževičiaus vyriausybė 
1918m. gruodžio 29 d. išleido 
atsišaukimą į Lietuvos piliečius, 
kviečiančius juos stoti savano-
riais į Lietuvos kariuomenę. 

Keletą šio atsišaukimo eilučių 
pacituosime.

„...Nelaukdami toliau nei va-
landos, kas myli Lietuvą, kas 
trokšta laisvės, kas pajėgia valdy-
ti ginklą, stokime visi į Lietuvos 
Krašto Apsaugą. Būrių būriais 
eikime iš kaimų, viensėdijų, 
miestų ir miestelių, eikime iš 
visų Lietuvos kraštų laisvės ir 
Tėvynės ginti. Stokime drąsiai 
pirmi į kovą...”

Į šitą atsišaukimą daugiausia  
atsiliepė sodžiaus jaunimas.

Lietuvos kariuomenės dienai – lapkričio 23-jai

Viduryje P. Jamantas.

Kairėje sėdi L. Statkevičius.

Dešinėje M. Andriulaitis.

Mūsų miestelio kapinėse ilsisi 
trys buvę Lietuvos kariuomenės 
savanoriai.

Povilas Jamantas gimė 1898m. 
Tarnavo 7-jame pėstininkų pul-
ke jaunesniuoju puskarininkiu. 
Buvo kulkos vaidinininkų kuo-
pos vadas. Dalyvavo kovose 
su bermontininkais ir lenkais. 
Pasižymėjo kautynėse su lenkais 
ir buvo apdovanotas Vyčio Kry-
žiaus ordinu. Mirė 1985m. 

Motiejus Andriulaitis gimė 
1900m. Jokimiškių km. 1918m. 
išėjo savanoriu į Lietuvos ka-
riuomenę. Dalyvavo kovose su 
bermonintininkais, buvo ap-
dovanotas Savanorių medaliu. 
Mirė 1977m. 

Leonas Statkevičius gimė 
1898m. Jokūbaičių km. 1918m. 
išėjo savanoriu į Lietuvos ka-
riuomenę. Buvo apdovanotas 
Nepriklausomybės dešimtmečio 
medaliu. Mirė 1991m. 

Vytautas leKutis 



4 2012 lapkritis Nr. 30

Vasaros pabaigoje kartu su 
seniūnu  Dariumi  Juodaičiu  
buvome nuvykę į Jurgeliškių kai-
mą  – poetės Aldonos Puišytės 
gimtinę.  Seniūnas nusprendė, 
kad pavasarį reikėtų pastatyti 
rodyklę  į  poetės gimtinę, o so-
dybvietės vietą išvalyti – iškirsti 
krūmus, padaryti priėjimą. 

M ū s ų  k r a š t i e t ė  p o e t ė 
A.Puišytė-Grigaliūnienė  gimė 
1930 01 04 Jurgeliškiuose (Jur-
barko r.). 1955m.  baigė Kauno 
medicinos mokyklą, 1955–69m.  
dirbo Kauno vaistinėse, vėliau 
Maironio lietuvių literatūros 
muziejuje ir Kauno menininkų 
namuose. Elenos Aušraitės sla-
pyvardžiu bendradarbiavo anti-
sovietinio pogrindžio leidinyje 
„Rūpintojėlis”.

Poetės Aldonos Puišytės gimtinė - Jurgeliškių kaimas

1986-ųjų „Poezijos pavasario“ 
laureatė už knygą „Įvardijimai ir 
sąskambiai“. 2005 metais – Lie-
tuvos rašytojų sąjungos premijos 
laureatė už eilėraščių rinktinę 
„Palaimink žodį ir aidą“. 2005 
metais apdovanota Didžiojo 
Lietuvos kunigaikščio Gedi-
mino ordino Riterio kryžiumi, 
2006 m. suteiktas III laipsnio 
Santakos garbės ženklas, pelnė 
Jono Aisčio premiją už aistiškos 
dvasios puoselėjimą kūryboje. 
2007 m. - Lietuvos laisvės kovų 
dalyvės (rezistentės) teisinis 
statusas, 2008 m. „Poezijos pava-
sario“ metu apdovanota Kauno 
apskrities už dvasingą poeziją ir 
ilgametę kūrybinę veiklą. Gyve-
na Kaune.

Vytautas leKutis 

A. Puišytės gimtoji sodyba Jurgeliškiuose. Trūksta klojimo - nugriautas.

Prie nenugriauto sodo namelio. Ant sūpuoklių - sūnus Kęstutis.

„Aukuras” ant aštuonkampio sodo namelio pamatų 2003 m.  Jurgeliškiuose.

Spalio pradžioje į rajono sa-
vivaldybę bei į kitus Poveikio 
aplinkai vertinimo procedūros 
dalyvius kreipėsi žemės bei 
hidroįrenginių nuomininkas Ro-
mualdas Ozgirdas. Verslininkas 
planuoja statyti hidroelektrinę 
Girdžiuose. 

Jurbarko rajono laikraštis 
„Šviesa“ buvo rašęs, jog hidro-
elektrinės Girdžiuose nebus, 

Dėl hidroelektrinės Girdžiuose
tačiau tai buvo tik klaidingai 
interpretuotas savivaldybės ta-
rybos sprendimas. Savivaldybės 
tarybos nariai buvo priėmę 
sprendimą neleisti elektrinės 
statyti UAB „Vijo“, nes šie yra 
žemės subnuomininkai. 

Poveikio aplinkai vertinimo 
dokumentacijoje savivaldybė 
reikalavo įsipareigoti elektrinės 
pastatą kiek įmanoma giliau pa-

kišti po kelio sankasa. Elektrinės 
statytai įsipareigojo šią galimybę 
įgyvendinti. 

Kadangi seniūnijoje posėdžia-
vę bendruomenių lyderiai bei 
seniūnaičiai šį elektrinės staty-
tojų siūlymą atmetė, ir vėl dėl 
elektrinės statybų spręs rajono 
politikai, kitame savivaldybės 
tarybos posėdyje.

„Girdžiai“ inf. 
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Kol  dar šalnos neužpūtė nuos-
tabios lapų šviesos, kol visomis 
spalvomis šviečia darželiai, spa-
lio 13d. 14 val. Girdžių kaimo 
biblioteka pakvietė vaikus į rude-
ninę popietę ,,Rudens puokštė‘‘.  
Popietės metu bibliotekininkė 
vaikams pasakojo apie nuostabų 
metų laiką rudenį, vaikai mynė 
mįsles. 

Rudeninė gamta visada traukia 
savo spalvų įvairove. Tad kodėl 
gi nepabandžius iš jos siūlomų 
dovanų savo rankomis padaryti 
ką nors gražaus, įdomaus  ir 
išliekančio ilgam,   todėl biblio-
tekoje buvo atidaryta kūrybinė 
dirbtuvėlė, kurioje visi bendrai 
darėme vazas iš butelių, gėles iš 
klevo lapų.

Popietės

Ačiū visiems dariusiems  dar-
belius : Miglei Laukytei, Augustei 
Šipkaitei, Gretai Piliukaitytei, 
Ramintai Piliukaitytei, Otilijai 
Kvedytei, Nerijui Kvedžiui, Au-
rimui Kvedžiui, Aldui Kvedžiui,    
Godai Masaitytei, Gabijai Ma-
saitytei, Giedrei Vasiliauskaitei, 
Giedrei Gadliauskaitei, Aisčiui 
Damušiui ir  Melanijai Damu-
šytei.                                                                 

Šiuos darbelius, gali pamatyti 
kiekvienas, užėjęs į Girdžių bi-
blioteką. O kartu ir pajusti, kad 
ruduo – toks nuostabus metas                                                             

Vilija stošKienė 

Spalio 27 d.  Girdžių kaimo bi-
blioteka pakvietė vaikus į popietę 
,,Stebuklingame pasakų pasau-
lyje‘‘. Renginyje bibliotekininkė 
vaikus supažindino su pasakų 
reikšme, buvo suvaidintas spek-
takliukas ,,Drevinuko pažintis 
su  snaige‘‘, kurį suvaidino Ga-
bija Masaitytė ir Raminta Piliu-
kaitytė. Popietėje vaikai skaitė 
stebuklingą pasaką ,,Trijų metų 
alga‘‘, vaidino pasakų herojus, 
žaidė įvairus žaidimus: ,,Geri ir 
pikti pasakų veikėjai‘‘, ,,Juokingi 
sakiniai‘‘, ,,Atspėk‘‘ ir kt. 

Popietės pabaigoje bibliote-
kininkė padėkojo vaikams   už 

,,Stebuklingame pasakų pasaulyje‘‘

dalyvavimą  ir įteikė padėkos 
raštus  už dalyvavimo parodoje 
,,Rudens puokštė‘‘.

Vaikai iš renginio skirstėsi 
su šypsena veiduose ir tikiuosi 
dar nekartą jų prisiminimuose 
atgis bibliotekoje vykusi  pasakų 
popietė  ,, Stebuklingame pasakų 
pasaulyje‘‘.

Vilija stošKienė

,,Rudens puokštė‘‘

,,O pasaulis gražesnis, daug gražesnis, kada jame yra vietos pasakai. 
Ir žmonės geresni.‘‘

Justinas Marcinkevičius

A. Puišytės gimtoji sodyba Jurgeliškiuose. Trūksta klojimo - nugriautas.

„Aukuras” ant aštuonkampio sodo namelio pamatų 2003 m.  Jurgeliškiuose.

„Tyrėjų nakties” viktorina
Spalio 3 d. 5–10 klasių mokiniai noriai pasitikrino savo 

mokslines žinias, spręsdami "Tyrėjų nakties" organizatorių 
atsiųstą testą.

5-6 klasėse daugiausiai taškų surinko: Zaronaitė Gabrielė, 
Barčas Karolis, Biletavičiūtė Žydrūnė, Iveta Girdžiūtė, Kisielius 
Ignas. 

8 klasėje - Vaitkus Irmantas, Žilinskas Deivydas, Kaminskas 
Karolis, Kavaliauskaitė Džeirana.

9-10 klasėse - Gendrikaitė Irma, Piliukaitytė Raminta, Gru-
bliauskas Ernestas, Žilinskaitė Paulina, Rekešius Darius. 

„Misija: pinigai” I etapas
Prieš mokinių atostogas mūsų mokykos 5-9 klasių mokiniai 

dalyvavo finansinio raštingumo olimpiadoje „Misija: pinigai” I 
etape, kuri buvo vykdoma internete.

Sveikiname 6 klasės komandą, kuri I etape respublikoje yra 
ANTRI tarp 200 komandų.

Sveikiname 9 klasės komandą, kurie užima 26 vietą respubli-
koje, iš daugiau nei 200 komandų.
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Numerį parengė: Liudmila Norkaitienė, Darius Juodaitis, Saulius Pavalkis, Vytautas Lekutis, Algimantas Vizbara, Vilija Stoškienė, Arūnas 
Čepulis. Maketavo Milda Grigaitė, laikraščio pavadinimo dizainas - Vitalijaus Greičiaus.

Kamilės Andriulaitytės piešinių paroda 

Girdžių kaimo bibliotekoje atidaryta Kamilės Andriulaitytės piešinių 
paroda. Joje eksponuojama šešiolika 2010-2011m. sukurtų piešinių. 

,,Piešimas man daugiau nei pomėgis – tai, nuo ko liūdna diena gali tapti 
pati laimingiausia – o tereikia tiek nedaug. Pasiėmusi pieštuką ir popieriaus 
lapą visiškai atsipalaiduoju ir galiu įšokti į fantazijų pilną pasaulį, kuriame 
ne tik svajosiu, bet ir išpildysiu savo lūkesčius, atskleisiu gyvenimo realybę 
ir atvirkščiai...

Taigi šioje mano parodoje matysite gyvenimo ciklą, kaip iš mažos mergai-
tės tampama žavia močiute. Turėsite galimybę susipažinti su gal dar neži-
nomais gyvūnais, įšokti į fantazijų pasaulį. Manau, neliksite ir nesusimąstę,  
nes kituose piešiniuose vaizduoju šiek tiek siužeto vingių.‘‘

      Kamilė anDRiulaitytė 

   Parodą galima pamatyti Girdžių kaimo bibliotekoje ir apsilankius Gir-
džių tinklapyje www.girdziai.lt  virtualios parodos. 

                               Kviečiu  apsilankyti parodoje

Jau tradicija tampa rude-
nį mokyklos III aukšto pa-
langes papuošti gėlėmis. 

Šiemet gražiai sužaliavo 
ir informatikos kabinetas. 
Ačiū talkininkams!

Ačiū kolegėms už palai-
kymą ir puošimą kartu. 
AČIŪ valytojoms už gėlių 
laistymą ir priežiūrą! 

liudmila noRKaitienė

Gėlės mokykloje

Mieli Girdžių seniūnijos kruopštuoliai ir kruopštuolės!

Š. m. lapkričio 16 d. 18 val. kviečiame visus į 
VILNOS VĖLIMO PAMOKĖLES. 

Kartu susipažinsime ne tik su 
vėlimo menu, bet galėsime ir savo 
pačių rankomis išbandyti šią 
techniką. Laukiame visų Girdžių pagrindinėje 

mokykloje.
Atsiveskite draugą/draugę ir, žinoma nepamirš-

kite geros nuotaikos!
Projektas finansuojamas iš savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų jaunimo veiklai


