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Atminimo lenta - Juozui Kasperavičiui
Praėjusį savaitgalį, Jokūbaičių k., Girdžių sen., Kasperavičių sodyboje vyko kraštiečio
karo lakūno, pirmojo Jungtinės
Kęstučio apygardos vado Juozo
Kasperavičiaus – „Visvydo”
atminimo lentos atidengimo
ceremonija. J. Kasperavičius
buvo vienas iš žmonių, labiau
už viską branginusių savo Tėvynės laisvę.
Pernai rudenį toje pačioje
sodyboje buvo paminėtos 100osios jo gimimo metinės. Sodybos kieme dar ir dabar galime
išvysti kadaise jo garbei pastatytą
kryžių.
Lentelės atidengimo ceremonijoje dalyvavo gausus būrys
švečių. Kalbą sakė rajono meras
Ričardas Juška, dalyvavo Girdžių miestelio seniūnas Darius
Juodaitis, rajono savivaldybės
Kultūros skyriaus vedėja Daura
Giedraitienė, Kultūros skyriaus
vyr. specialistė Regina Kliukienė bei Tauragės apskrities
LDK Kęstučio šaulių 7-osios
rinktinės Jurbarko P. Paulaičio
šaulių 1-osios kuopos savanoriai.
Šventę pagyvino Jurbarko Antano Sadeikos meno mokyklos
auklėtinių orkestras.
Lietuvos edukologijos universiteto Istorijos fakulteto dėstytojas Mindaugas Nefas kalbėjo apie
visus Lietuvos partizanus - kiek

jų buvo, kiek daug jų kovojo už
Lietuvos laisvę, dalijosi mintimis
apie tuos garbingus žmones,
kurie aukojosi, negailėdami
nei savo sveikatos, nei gyvybės.
Vienas iš tokių buvo ir Juozas
Kasperavičius.
Niekas kitas taip gerai neprisimena šio garbingo laisvės
gynėjo, kaip žmogus, kadaise
gyvenęs kaimynystėje. Prisiminimais apie J. Kasperavičių
su mumis dalijasi Girdžių seniūnijos gyventoja Salomėja
Mickūnienė (84 m.).
Kelias į bažnyčią vedė pro
Kasperavičių sodybą

„Gyvenome visai netoli Kasperavičių sodybos Dargių kaime,
netoli Jokūbaičių. Nors buvau
tik dešimties metų vaikas, tačiau
viską gerai prisimenu. Šalia šios
sodybos vingiavo takas, kuriuo
mes kartu su mama eidavome į
Girdžių bažnyčią. Visur aplinkui
buvo lankos, vandens nei lašo,
nebuvo čia ir jokių užtvankų.
Eidavom per tas lankas takučiais, basos, per minkštą žolę,
kaskart matydamos sodyboje
besidarbuojančius brolius Juozą
ir Antaną. Jų sodyba buvo didelė,
graži, aptverta tvorele”, - prisimena Salomėja.
Nukelta į 2 psl.

Renginys Juozui Kasperavičiui atminti
Balandžio 19 d. Girdžių pagrindinės mokyklos mokiniai ir
mokytojai dalyvavo renginyje,
skirtame kraštiečio, karo lakūno, pirmojo Jungtinės Kęstučio
apygardos vado Juozo Kasperavičiaus – Visvydo atminimui
pagerbti.
Renginį pradėjo lietuvių kalbos mokytoja Rima Mikalkėnienė Justino Marcinkevičiaus
eilėraščiu „Sargyboje“. Apie
Tėvynei ir Laisvei paaukotą
gyvenimą pasakojo skaitovų
grupė: Rytis Andriulaitis, Rytis

Gendrikas, Deimantė Atminaitė,
Indrius Saulėnas, Darius Rekešius, Lukas Kisielius, Ernestas
Grubliauskas.
Partizano atminimui savo
kūrybos trioletus paskyrė septintokai.
Renginį papildė darni mišraus vyresnių klasių mokinių
ansamblio atliekama partizanų
daina „Gal pavargai?“. Vadovė
mokytoja Ona Patašienė.
Renginyje dalyvavęs Girdžių
seniūnas Darius Juodaitis padėkojo mokyklos bendruomenei

už kraštiečio Juozo Kasperavičiaus atminimo pagerbimą ir
pakvietė dalyvauti Atminimo
lentos atidengimo jo gimtinėje
Jokūbaičių kaime iškilmėse.
Įdomiais piešiniais nustebino
penktokai. Septintokų eilės,
penktokų piešiniai ir surinkta
medžiaga apie Juozo Kasperavičiaus gyvenimą ir partizaninę
kovą buvo sudėta į Atminimo knygą, kurią nutarta padovanoti Juozo Kasperavičiaus
dukterėčioms Birutei ir Vidai
Kasperavičiūtėms, buvusioms

„Girdžių
krivūlė“
12 d. 13 val.

Po ilgų svarstymų Girdžiuose
jau ketvirti metai organizuojama klojimo teatrų šventė gavo
oficialų pavadinimą – „Girdžių
krivūlė“. Pavadinimui pritarė
Jurbarko savivaldybės Kultūros
skyriaus vyriausioji specialistė
Regina Kliukienė. Anot jos,
žodis "krivūlė" reiškia lazdos
perdavimą iš rankų į rankas,
kviečiant į rengiamą susiėjimą. Teatro mėgėjų susiėjimai
taip pat gali būti vadinami
krivūlėmis.
Šiemet - respublikoje paskelbti Tarmių metai. Klojimo teatrų šventė šiais metais
Girdžiuose skiriama etninių
regionų tarmėms. Bendradarbiaujant su respublikiniu
leidiniu "Savivaldybių žinios"
į mūsų šventė pakviestas Jaunimo teatro režisierius bei aktorius Algirdas Latėnas, kuris
šventę nuspalvins aukštaitiškai
deklamuojamomis Strazdo
eilėmis.
Atnaujintame Girdžių klojime
pasirodys Girdžių, K. Glinskio
teatro aktoriai. Teatralai bus
apdovanoti Ramūno Urbos pagamintais suvenyrais. Žinoma,
šventė neapsieis ir be kultūrinio paveldo patiekalų.

Kviečiame!
mūsų mokyklos auklėtinėms,
dabartiniu metu dirbančioms
pedagoginį darbą.
Renginio idėją palaikė ir
atsakingai talkino mokytojai:
Rimantas Kontenis, Rima Mikalkėnienė, Irena Molčankinienė,
Liudmila Norkaitienė, Ona Patašienė, Danutė Rekešienė.
Projekto koordinatorė,
pavaduotoja ugdymui
Nijolė Kairaitienė
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Atkelta iš 1 psl.

Virš gimtų namų su kariniu
lėktuvu
„Juozas buvo karo lakūnas.
Dar ir dabar prisimenu kaip
1939 m. jis su kariniu lėktuvu
skraidydavo aplink savo namus.
Kai tik mūsų tėvai pamatydavo
Juozą parskrendant, nuolat visus
sušaukdavo pasigrožėti. Būdavo
suka tas lėktuvas ratais, suka
aplink savo ūkį, bet kad nutūpęs būtų, niekada nesame matę.
Prisimenu ir tai, kad skraidant
aplink savo sodybą, jis išmesdavo laiškus iš lėktuvo savo brangiems žmonėms. Nebuvo jam
kur nusileisti, visur krūmai, medžiai, upės. Mums, vaikams, šis
lėktuvas būdavo tarsi pramoga,
tačiau neilgam, - apsukęs kelis
ratus jis ir vėl nuskrisdavo savo
keliais”, - pasakoja moteris.
Kasperavičiai buvo darbštūs
žmonės
Pasak moters, Kasperavičių
šeima buvo labai tvarkinga.
Užaugino keturis vaikus. Juozas
turėjo dar du brolius, Kazimierą
ir Antaną bei vieną seserį, vardu
Anelė. Sūnus Juozą ir Antaną
tėvai išleido į mokslus. Juozas
visada norėjo tapti karo lakūnu,
o Antanas baigė veterinarijos
mokslus. Na, o brolis Kazimieras
ir sesuo Anelė padėjo tėvams
ūkyje. Salomėja prisimena, kad
būdamas arti trisdešimties metų
Juozas jau buvo vedęs ir susilaukęs dukters. Kartu su savo šeima
apsigyveno tėvų sodyboje.
Kovotojas už Tėvynės laisvę
Juozas Kasperavičius buvo
partizanų vadas, slapyvardžiu
Visvydas. 1945 metais, kai Lietuvą okupavo rusai, buvo apsupta
jų sodybą ir abu broliai - Juozas
ir Kazimieras - areštuoti (Kazimieras taip pat buvo partizanas).
Jiems buvo liepta bėgti, kad būtų
galima juos nušauti. Kazimieras
bėgo – jį nušovė, na, o Juozą
pastūmė, kad bėgtų ir sužeidė.
Abu suvertė į vežimą. Viršuje
gulėjo nušautas brolis Kazimieras, o po juo apačioje Juozas.
Vėliau jie buvo išmesti tiesiog
ant grindinio. Sužeistas Juozas
iššliaužė ir pasislėpęs slėptuvėje
išsigydė: „Tėvams net nebuvo
leista pašarvoti savo žuvusio
sūnaus, dar ir dabar neaišku,

kur buvo nugabentas jo kūnas”,
- pasakojo moteris.
Išsilavinęs partizanas – retenybė
Kaip pasakoja Salomėja, Juozas buvo sužeistas ir antrą kartą.
Jis buvo nuvežtas į Biliūnų dvarą
netoli Raseinių, kur buvo įrengta
ligoninė (Raseiniuose ligoninės
nebuvo, viskas buvo nuniokota
karo). Visą laiką prie jo budėdavo sargyba. Tačiau keli būriai
partizanų užėmė ligoninę ir vadą
išlaisvino.
„Jis buvo karininkas, lakūnas,
išsilavinęs žmogus. Tokių kaip
jis, partizanų gretose labai mažai
buvo. Dauguma buvo paprasti kaimo berneliai. Visi buvo
varomi į kariuomenę, tačiau
niekas nenorėjo žūti svetinam
krašte. Jeigu žūti, tai žūti Tėvynėje. Dauguma galvojo, kad
karui pasibaigus, viskas nurims,
išsilakstė ir pasislėpė miškuose,
tačiau karui pasibaigus viskas tik
dar labiau pasikeitė. Taip besislapstydami jie partizanavo 8-9
metus. Dauguma jų slėptuves
darėsi namuose. Kas po grindim,
kas dvigubose sienose užsikaldavo. Būdavo, stribai ateidavo su
didžiausiais šunimis, badydavo, visur ieškodami partizanų.
Klausinėdavo, kada jie buvo, kur
buvo. Šiaudus, šieną badydavo
ieškodami jų. Dauguma partizanų ilgai slapstėsi miškuose.
Jiems tekdavo eiti pas žmones
ir maisto prašyti, juk valgyti tai
reikėjo. Jeigu kas neduodavo,
patys pasiimdavo. Buvo baisus
laikmetis, miškuose žuvo daug
jaunų vyrų”, - prisimena ponia
Salomėja.
Slėptuvė bunkeryje
Juozas Kasperavičius žuvo
1947 metų balandžio 12 dieną,
Tauragės apskr., prie Batakių:
„Juozą surado Batakių kaime,
besislapstantį vienoje sodyboje
įrengtame bunkeryje. Jie slėpėsi
dviese. Tame bunkeryje buvo
laikoma daugybė svarbių dokumentų, buvo ir rašomoji mašinėlė. Kalbama, kad tuo metu Juozą
ir jo bendražygį kažkas įskundė”.
Kaip sako Salomėja, tikriausiai
negera akis pamatė, kaip jie
vaikščioja po tą sodybą, o galbūt
kas ir sekė. Kariai apsupo sodybą,
tačiau jiedu nepasidavė, stengėsi
sunaikinti visus dokumentus,

Balandžio 20 dieną Kasperavičių sodyboje vyko lentelės atidengimo ceremonija, skirta J. Kasperavičiaus garbei.

Praėjusių metų rudenį Kasperavičių sodyboje paminėtos Juozo
Kasperavičiaus 100-osios gimimo metinės. Sodybos kieme stovi
kadaise jo garbei pastatytas kryžius.

esančius bunkeryje. Su jais buvo
deramasi, kad pasiduotų gyvi,
tikriausiai norėjo išgauti daug
svarbios informacijos, tačiau jie
nepasidavė. Sunakinę bunkeryje
esančius svarbius dokumentus,
patys susiprogdino.
Pasak Salomėjos, Kasperavičių sodyboje šiuo metu niekas
negyvena, išlikusi tik viena
gyvenamojo pastato dalis. Tačiau šia sodyba rūpinasi Juozo
Kasperavičiaus brolio Kazimiero
dukterys Birutė ir Vanda, kurios
vasaros metu karts nuo karto
aplanko šią vietą, žolę nupjauna,
medžius išgeni, nuolat gražina
aplinką. Čia gyvenę žmonės savo
sunkiu triūsiu ir meile sukūrė
jaukų kampelį.
Gera, kai galime didžiuotis
žmonėmis, iki paskutinio kraujo lašo kovojusiais už mūsų
Tėvynės laisvę, kuriuos labai

gerai apibūdina ištrauka iš
Antaninos Garmutės knygos
„Motinėle, auginai”: „Trumpos
Lietuvos partizanų biografijos.
Gimė. Žuvo. Kaip du vandens
lašai vienas į kitą panašūs likimai. Visų ta pati meilė Tėvynei.
Ir kiekvieno skirtingas, savitas
vidinis pasaulis, charakterio
savybės ir talento blyksniai. Visus juos motinos gimdė. Lietuva
augino. Todėl mums turėtų būti
brangūs visi jų vardai. Mumyse
plaka gimtosios žemės širdis.
Plaka ir už juos”.
Lina Lukošiūtė

Dėkojame laikraščiui
„Mūsų laikas”
už straipsnį!
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Tikra meilė ir tikra Motinos diena
Motinos dieną bažnyčioje šeštojo Velykų sekmadienio Dievo
žodžio liturgijoje girdėjome
mūsų Išganytojo žodžius: „Jei
kas mane myli, laikysis mano
žodžio...“ (Evangelija pagal Joną
14 sk.,23 eil.)
Kaip augalėlis negali išgyventi
be saulės šviesos ir šilumos, taip
ir žmogus be meilės. Meilė žmogaus brandai būtina kaip oras ir
vanduo.
Tačiau yra tikra ir netikra meilė. Tikra – tai nesavanaudiškas
ir pasiaukojantis tarnavimas,
nešantis žmogaus sielai nežemišką Šviesą. Netikra – toji kur
tik ant liežuvio galo, kuri baigiasi
neištikimybe ir skaudžiomis ašaromis. Tikra meilė pasireiškia ne
gražbilyste ir ne tik iškiliais jausmais ir troškimais, bet konkrečiu
darbu, kasdieniu atsidavimu.
Gražiausias tokios meilės paveikslas atsiskleidžia motinos
asmenyje. Motinos ir vaiko
ryšys žmogaus prigimtyje pats
tampriausias. Todėl natūraliai ir
savęs negailinčios, nesavanaudiškos meilės kasdienių pavyzdžių motinos meilėje matome
daugiausiai.
Tačiau ar meilei palaikyti pakanka vien tik prigimties? Pažvelkim į gamtą: joje matom ne
tik paukštelius nešančius maistą
savo vaikams, bet ir žiurkes,
suėdančias ką tik gimusius savo
žiurkiukus. Panašiai nutinka ir
su žmogumi, kuris pamiršta, jog
nėra vien tik gamtos ir daiktų
pasaulio vaikas, bet turintis ir
antgamtinę prigimtį – nemarią
sielą.
Daugelis daiktų pasaulio piliečių pamiršta, jog tikra meilė
visų pirma yra nuoširdus troškimas kad mylimo žmogaus siela
pažintų meilės Šaltinį – Dievą.
Štai dėl ko nuolat pasigirsta
masė nepasitenkinimų tokių
kaip: „Kam tuos vaikus taip ilgai
toj bažnyčioj kankina, anksčiau
per savaitę paruošdavo (Pirmajai
Komunijai)“ ir t.t. ir pan. Ar turi
su tikra meile ką nors bendro
toks vaikelių gailėjimas, kad
jie ne prie kompų sėdi, bet yra
mokomi amžinųjų tiesų? Ir ar
išmintinga yra garsiai aimanuoti
kada yra dedamas tavo vaikų
dvasinio gyvenimo pagrindas? O
kas „buvo anksčiau“ tai neduok
Dieve kad pasikartotų! O gal
kaip kas labai norėtų, kad sugrįž-

tų laikai, kada įstatymai draudė
vaikų katekizavimą ir tą reikėjo
daryti tik prabėgom ir dažnai
slapčiomis? Gal kas norėtų kad
vietoj Dievo pažinimo būtų
prievarta skiepijamas ateizmas
o apie tikėjimą „sužinoti“ ką
nors galėtum tik iš bedieviškų
knygų?...
Šiais laikais vis madingesnė
tampa tokia gyvensena, kada
galvojama jog Dievo pažinimas
ir Dievo meilė bei viso to perdavimas ateities kartoms yra
tik kunigų ir vienuolių reikalas,
o kad būti laimingu užtenka ir
žmogaus meilės. Tačiau jeigu
gyvenimas tampa tik meile žmogui, pamirštama pati brangiausia
vertybė – Dievas, supainiojama
gyvenimo tvarka, meilė netenka
savo neišsenkančio šaltinio. Ir
didesnių išbandymų akivaizdoje,
meilė, kuri turi būti pati ryškiausia žvaigždė, neretai tampa
pačia juodžiausia dėme, pačia
skaudžiausia žaizda.
Vis dėl to šiandien labiau nei
liūdėti verčiau turim pasidžiaugti, jog net ir po nuožmiausių

nudievinimo pastangų netolimoje praeityje ir taip pat panašių
pastangų mūsų dienomis, dar
neišnyko motinos pašaukimo
didybė ir grožis ir jis vis dar
atsveria žemyn riedančios žmonijos sulaukėjimą. Turime su
pagarba ir dėkingumu žvelgti į
šiandienos motinas, kurios suvokia šio laikmečio dvasią ir moko
vaikus amžinųjų vertybių. Savo
vaikus tikrai mylinčių dabarties
motinų heroiškumas yra ne
mažesnis už anų laikų motinų,
mūsų močiučių ir promočiučių
auką. Dabar motinoms tenka
taip pat nelengva dalia, atnešta
šiuolaikinio pasaulio sumaišties
ir nemokėjimo atskirti balta nuo
juoda, gera nuo bloga, kai nuvertinamos netgi tos tiesos, kurios
buvo laikomos tikromis.
Kažkada Bažnyčia pakvietė
žmones Gegužės mėnesį, kuris
kasmet džiugina ir gaivina mus
savo žiedais, skirti Dievo Motinos garbei. Jos tyras nekaltumas,
dorybių, tikėjimo ir išaukštinimo grožis kaip žiedų aromatas
Šv. Dvasios dvelksmu gali ateiti ir
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įmūsų gyvenimus. Taip arsirado
gegužinės pamaldos, Dievo Motinos garbei skirtos litanijos giedojimas. Kažkas pasiūlė pirmąjį
gegužės mėnesio sekmadienį
melstis už savo motiną ir už visas
motinas. Tai greitai tapo viena
populiariausių švenčių. Tačiau
Piktoji dvasia geba įsiskverbti
į pačius gražiausius dalykus.
Turime „kalėdas“, kurias daugelis „švenčia“ tik prekybos centruose, turime „vėlines“, kurias
daugelis praleidžia tik pirkdami
žvakes ir vaikščiodami po kapines. Štai ir motinos diena užuot
pakvietusi daugiau žmonių prie
Dievo Motinos, prie maldos už
motiną ir už motinas, vis labiau
tampa tik gėlių dovanojimo ir
iš interneto ištrauktų pamfletų
deklamavimu.
Ką duos tokia „motinos diena“
ateities motinoms? Ar jos supras,
kad tikras žmogaus grožis yra
ne tatuiruotėse, ne gelžgaliukų
įsivėrimuose į lūpas ir šnerves, ir
ne tose vampyrynėse baisuoklių
„šukuosenose“? Ar jos supras jog
tikra laimė nėra lakstymas pas
skirtingus patinus, nėra dūmas,
švirkštas ar tabletė? Ar jos supras
kad jų vaikai labiau nori tokios
motinos, kuri rytą vakarą pradeda ir užbaigia nuoširdžia malda
už savo vaikus o ne horoskopų
studijavimais?...
Motinos diena visų pirma
kviečia mus maldai už savo ir
už visas motinas. Ir gėlės žiedas,
padovanotas motinai, ar atneštas ant jos kapo, tik tada turės
vertę ir prasmę jei bus palydėtas
nuoširdžios maldos vienybėje su
Kristumi ir Jo įsteigta Bažnyčia.
Tikintieji, švesdami Motinos
dieną, prisimena Angelo pasveikinimą Marijai: „Sveika malonėmis apdovanotoji...“ ir jos
atsakymą: „Štai aš – Viešpaties
tarnaitė...“ Marija nepasigyrė. Ji
iš tiesų tokia ir buvo – Viešpaties
tarnaitė. Tik iš tokios meilės galėjo gimti didžiausias stebuklas
– Pasaulio Išganytojas.
Kaip norėtųsi, kad ir mūsų laikais rastųsi kuo daugiau būtent
šitaip save suvokiančių motinų:
Štai aš Viešpaties tarnaitė.
			
			
Kun. Saulius Pavalkis
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Atvelykio popietė

SP konferencija

2013

Visi nekantraujame laukdami
švenčių, o sulaukus dar kartą suvokiam, kaip greitai jos pralekia
ir pasibaigia... Gerai, jog Velykos
po savaitės turi atgarsį – Atvelykį. Atvelykis dar vadinamas
Vaikų Velykėlėmis. Tą dieną
ypač daug dėmesio skiriama
vaikams, nes tai – jų šventė.
Balandžio 6 d., šeštadienį,
Girdžių kaimo bibliotekoje vyko
Atvelykio šventė arba kitaip
vadinama vaikų Velykėlėmis.
Į popietę vaikai rinkosi nešini
įvairiaspalviais margučiais. Popietėje vaikai žaidė velykinius
žaidimus, ieškojo paslėpto lobio,
mėgino įspėti paslaptingos dėžutės turinį, minė mįsles. Vyko
kiaušinių ridenimo varžybos.
Mažieji popietės dalyviai smagiai
rideno kiaušinius, varžėsi tarpusavyje, kas daugiau surinks margučių. Geriausiai sekėsi ridenti
margučius: Gabijai Masaitytei,
Gretai Piliukaitytei ir NerijuiKvedžiui. Po smagių ridenimo
varžybų popietės dalyvių laukė
saldieji prizai. Už dalyvavimą
velykinių atviručių parodoje
įteiktos Padėkos.
Vilija Stoškienė

„Nežinai? Pėdink į biblioteką!”
Lietuvos bibliotekininkų draugija 2013 metų balandžio 23-iąją,
Pasaulinę knygos ir autorių teisių
dieną, jau tryliktą kartą skelbia
Nacionalinę bibliotekų savaitę,
kurios šūkis „Nežinai? Pėdink į
biblioteką!”.
2013 metų Nacionalinė bibliotekų savaitė skirta jauniesiems
bibliotekų lankytojams: vaikams,
paaugliams, jaunimui ir yra išskirtinė, nes bus vykdomas bendras Lietuvos bibliotekininkų
draugijos ir LIONS klubų projektas „SKAITYMAS: sėkmė ir
džiaugsmas“. Jo tikslas – atkreipti
visuomenės dėmesį į vaikų,
jaunimo neskaitymo socialinę
problemą ir skatinti mokyklinio amžiaus vaikus bei jaunimą
skaityti, eiti į bibliotekas, jose
siekti žinių, mokytis ir bendrauti
su bendraamžiais. Bibliotekose
sukauptos knygos, elektroninių
informacijos išteklių kolekcijos
– tai kūrybinės laboratorijos
skleistis originalioms mintims,
įkvėpimo šaltinis idėjoms ir

pamatas ateities sėkmei.
Balandžio 23-29d. Girdžių
kaimo biblioteka kvietė apsilankyti šiuose renginiuose.
Šią savaitę bibliotekoje buvo
eksponuojama fotonuotraukų
paroda ,,Akimirkos iš bibliotekos gyvenimo‘‘.
Balandžio 24 d. 15 val. bibliotekoje vyko popietė ,,Kelionė
po knygų pasaulį‘‘. Popietės metu
bibliotekininkė supažindino su
Nacionaline bibliotekų savaite
ir priminė bibliotekos taisykles.
Popietėje vaikai piešė savo mėgstamos knygas herojus. Popietėje
vaikams už aktyvų dalyvavimą ir
skaitymą buvo įteiktos Padėkos.
Daugiausia praėjusiais metais
perskaitę knygelių ir aktyviausiai dalyvavusiems renginiuose
vaikams buvo įteikti padėkos
raštai. Tai Miglei Laukytei,
GodaiMasaitytei, GabijaiMasaitytei, Augustei Šipkaitei, NerijuiKvedžiui Gretai Piliukaitytei,
RamintaiPiliukaitytei, Nagliui
Vaičiui, Giedrei Gadliauskaitei.

Daugiausia praėjusiais metais
perskaitė knygų Giedrė Gadliauskaitė.
Balandžio 25d. 15val. bibliotekoje vyko P.Mašioto kūrybos
skaitymo valanda „Su P.Mašioto
knyga‘‘. Šie skaitymai, skirti
rašytojo 150-osioms gimimo
metinėms paminėti. Popietėje
vaikai žiūrėjo skaidres apie P.
Mašioto gyvenimą ir kūrybą.
Po to vaikai garsiai perskaitė
pasakas iš P. Mašioto knygelės
„Kiškis vagilis‘‘. „Kiškis vagilis‘‘
–tai knygelė, kurioje parašyta
penkiolika pasakėlių iš paukščių
bei žvėrelių gyvenimo.
Balandžio 26d., 14val. bibliotekoje vyko Kino filmo diena. Šią
dieną bibliotekoje buvo demonstruojami animaciniai filmai.
Baigėsi Nacionalinė bibliotekos savaitė, kuri buvo turtinga
parodomis ir renginiais mažiesiems bibliotekos lankytojams:
padėkos raštais įvertinti bibliotekos skaitytojai ir bičiuliai.
Vilija Stoškienė

Balandžio 25 dieną Smalininkų TVM vyko respublikinė SP mokinių konferencija
„Vaikystės spalvos“, kurioje
dalyvavo septyni Girdžių
pagrindinės mokyklos mokiniai. Antros klasės mokinys
Nerijus Kvedys deklamavo R.
Skubaitės eilėraštį „Sapnai“, o
trečiokas Karolis Gečas - A.
Matučio eilėraštį „Kiškio batukai“. Abu mokinius paruošė
logopedė Rūta Izokaitienė.
Šeštos klasės mokiniai Edgaras Karčiauskas ir Gytis
Šeškevičius skaitė pranešimą
su pateiktimis „Judėk, kad būtum sveikas“ ir pristatė sportinius pasiekimus. Visiems
dalyviams gerą nuotaiką ir
šypseną sukėlė pranešimo
apibendrinimas: „Vietoj torto
rinkis sportą, vietoj baliaus –
sporto salę!“
Septintos klasės mokinė
Deimantė Steponaitytė skaitė
pranešimą apie mokykloje
vykusį Žemės dienos minėjimą „Gyvybės žalias medis“
ir plenerą, kurio metu vyresniųjų klasių mokiniai įvairiom
spalvom dekoravo akmenis
ir kūrė mozaiką. Dešimtos
klasės mokinė Melanija Damušytė deklamavo J. Erlicko
eilėraštį su pateiktimis „Išeiti,
ar – ne?“ ir pristatė pranešimą
„Turizmo plėtra Girdžiuose“. Šiems mokiniams konferencijai pasiruošti padėjo
specialioji pedagogė Rima
Mikalkėnienė.
Konferencija „Vaikystės
spalvos“ mokiniams paliko
neišdildomą įspūdį, nes jie
pažiūrėjo du spektakliukus,
pasiklausė dainų, pašoko,
pasigrožėjo įvairiais mokinių
darbais. Visi dalyviai buvo apdovanoti minkštais žaislais ir
padėkos raštais, susirado daug
naujų draugų ir grįžo namo
pavargę, bet spinduliuodami
gerą nuotaiką.
Dėkojame konferencijos
organizatoriams ir laukiame
naujų susitikimų!
Rima Mikalkėnienė
Specialioji logopedė
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Kam to reikia?!

Mūsų mokykla dalyvauja projekte „Kam to reikia?!“ Profesinės savanorystės projektas „Kam
to reikia?!“ yra tarpininkas tarp
verslo profesionalų, norinčių
dalintis savo patirtimi, bei mokyklų, siekiančių mokiniams
suteikti reikiamų žinių. Tai gyvosios teorijos pamokos mokiniams, kurių metu praktikai
įtraukiami į profesinę savanorystę mokyklose, o moksleiviai
skatinami kurti, mokytis ir tikėti
savimi.
Gegužės 3 dieną į Girdžius
atvyko Rimvydas Jurkuvėnas
bendrovės Omnitel Žinių ir
kompetencijų valdymo koordinatorius. Svečias papasakojo
kaip parduoti norimą prekę,

kokie yra pardavimo etapai, kaip
turėtų elgtis geras pardavėjas.
Mokiniai naudodami uždaro
tipo klausimus turėjo sužinoti,
kas Rimvydą sužavėjo Girdžiuose. Po 11 klausimų pasidavė,
taip ir neatspėję. O atsakymas
mokinius nustebino – tai Girdžių LAIKRAŠTIS! Mokiniai
pažiūrėjo trumpą video siužetą
apie empatišką automobilių
pardavėją. Pamokos pabaigoje
kartu nusifotografavę, padėkojome koordinatoriui Rimvydui
už įdomią, netradicinę pamoką
ir neblėstančią šypseną.
Liudmila Norkaitienė
Informacinių technologijų
mokytoja
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„Saugiausia klasė 2012”
Respublikiniame konkurse
„Saugiausia klasė 2012" Girdžių
pagr. mokyklos dešimtokai laimėjo II vietą! SVEIKINAME!
2013 metų balandžio 17 dieną
Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Jurbarko rajono policijos komisariato Viešosios policijos
skyriaus Prevencijos poskyrio
pareigūnai padėkojo Jurbarko
rajono Girdžių pagrindinės mokyklos 10 klasės mokiniams bei
juos ruošusioms pedagogėms už
dalyvavimą Lietuvos bendrojo
lavinimo mokyklų saugaus eismo konkurse „Saugiausia klasė
2012”, kuriame jie užėmė II-ąją
vietą. Policijos pareigūnai įteikė
padėkos raštą bei simbolines dovanas ir palinkėjo dešimtokams
sėkmės moksluose, saugiai elgtis
keliuose ir viešose vietose bei
rodyti gerą pavyzdį kitiems.
Konkursas „Saugiausia klasė
2012", kurį organizavo Lietuvos
kelių policijos tarnyba kartu su
socialiniu partneriu - Lietuvos
Respublikos transporto priemo-

Vaikų velykėlės

nių draudikų biuru, vyko 2012
m. spalio 1-gruodžio 31 dienomis. Jame dalyvavo 9-11 klasių
mokiniai, kurių amžius 14-18
metų. Dalyvauti konkurse buvo
užsiregistravusios 26 klasės iš 22
mokyklų (585 mokiniai).
Konkurse dalyvavusieji turėjo
atlikti tris praktines kūrybines
užduotis saugaus eismo temomis: nupiešti plakatą - piešinį,
sukurti prevencinį vaizdo siužetą
bei pateikti prevencinę saugaus
eismo idėją.
Saugaus eismo konkurso „Saugiausia klasė" tikslas - puoselėti
žmogiškąsias vertybes - gyvybę,
sveikatą, pagarbą kitam žmogui,
atsakomybę už savo elgesį kelyje; skatinti mokinius daugiau
domėtis eismo saugumo klausimais, įtraukti juos į saugaus
elgesio kelyje ugdymo procesą,
skatinti tinkamai elgtis viešosiose vietose.
Informacija parengta pagal
www.policija.lt

Informacinių
technologijų
olimpiada
Balandžio 10 Jurbarke vyko
informacinių technologijų olimpiada. Dalyvavo 48 mokiniai.
Mokiniai varžėsi 4 amžiaus
grupėse. Mūsų mokyklą atstovavo - Meda, Kamilė, Haroldas
ir Irma.
Irma Gendrikaitė 9-10 klasių
grupėje užėmė III vietą! Sveikiname!
Liudmila Norkaitienė
Informacinių technologijų
mokytoja

„Švari kalba –
švari galva“

Šiemet mūsų mokykla atsiliepė į „Naisių vasaros“ organizatorių kvietimą dalyvauti „Vaikų velykėlėse“.
Konkurse dalyvavo1 - 5 klasių mokiniai. Vaikai piešė piešinius velykine tema. Iš konkurso organizatorių
mokiniai dovanų gavo po 2 diskus su dainelėmis ir pasakėlėmis.
Praėjusį penktadienį mažuosius aplankė Velykė su dviem palydovais. Susitikimo metu vaikai žaidė
velykinius žaidimus, rideno kiaušinius.
Pradinių klasių mokiniai ne tik piešė piešinius, bet ir padedami trečios klasės mokinio E.Jakubaičio
mamos, bei mokytojų, darė įvairius velykinius darbelius. Papuošė didelį velykinį kiaušinį. Vėliau vyko
darbelių parodėlė.
Danutė Rekešienė
3 klasės mokytoja

Balandžio 15 dieną prasidėjo nacionalinis moksleivių
konkursas „Švari kalba – švari
galva“, kuriame dalyvavo mūsų
mokyklos 6 - 7 klasių mokiniai.
Geriausiai sekėsi 6 klasės mokinei Gabrielei Zaronaitei, kuri
surinko 91% taškų ir 7 klasės
mokinei Ingai Žilinskaitei, surinkusiai 90% taškų.
SVEIKINAME!

Rima Mikalkėnienė
lietuvių kalbos mokytoja
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Muzikinis jaunimo vakaras „Lai skamba muzika gyvai...“
Balandžio 26-osios vakarą
Girdžių pagrindinė mokykla
skambėjo nuo įvairių muzikos
garsų. Gerą nuotaiką viso vakaro
metu palaikė ir teigiamų emocijų
pažerdavo vakaro vedėjai – Klaidas ir Raimondas. Apšilimui
visiems susirinkusiems muzikos
mokytoja pagrojo keletą melodijų, kurias žiūrovai turėjo atspėti
pasakydami dainos pavadinimą.
Visos dainos buvo greitai atspėtos, o spėjusiems išdalintos mažos dovanėlės. Prie kitos vakaro
dalies pereita užduodant įminti
mįslę – „Girioj kirstos, krome
pirktos, imsi rankon – gailiai
verkia“. Geriausiai atsakymą
turbūt žinojo Kamilė, kuri mums
tą vakarą gražiai pagrojo kanklėmis. Šiuo tradiciniu, styginiu
lietuvių liaudies instrumentu
mergaitė susidomėjo patį pirmą
kratą, kai išgirdo juo grojant.
Polką smagiai akordeonu
sugrojo Arnas. Vaikinas norėjo
groti pianinu, tačiau taip susiklostė, kad A. Sodeikos meno
mokykloje pateko į akordeono
klasę. Akordeonu groja iki šiol ir
visai nesigaili. Po polkos vakaro
šmaikštieji vedėjai uždavė klausimą žiūrovams – „Kiek daugiausiai gali sverti akordeonas“.
Visi bendromis pastangomis
pasakėme teisingą atsakymą –
15 kg.
Muzikiniame vakare pasirodė
ir dainą atliko ekspromtu susibūrusi keturių merginų grupė
– Monika, Greta, Karolina ir
Irma. Akomponuojant gitarai
merginos sudainavo Deivio
dainą „Man taip gera“. Žiūrovai
ir čia turėjo ką veikti, nes po
pasirodymo sekė kitas klausimas
– „Iš ko labai labai seniai buvo
daromos gitaros stygos“. Salėje
nuskambėjo tik vienas atsakymas – iš džiovintų gyvūnų žarnų.
Laimei, jis buvo teisingas.
Vakarui įsibėgėjant kelias
dainas dovanojo Julija, kuri
pakerėjo žiūrovus melodingu
savo balsu. Pirmąją vakaro dalį
užbaigė svečių iš Eržvilko gimnazijos, grupės „The Whispers“
pasirodymas. Grupė atliko keletą
dainų iš savo repertuaro, o mažieji žiūrovai susižavėję klausėsi
būgnų skambesio ir laikas nuo
laiko linksėjo į taktą.

Trumpam atsikvėpti ir pabendrauti tarpusavyje kvietė arbatos
pertraukėlė. Po jos sugužėjus
atgal į salę vakaro vedėjai siūlė išsijudinimui keletą improvizacijų
ir judrųjį žaidimą. Pastarajame
mielai sudalyvavo ir keletas
mažųjų žiūrovų.
Dar dvi ramias dainas mums
dovanojo Eržvilko gimnazijos
mokiniai - Laimonas, o jam gitara pritarė Gytis. Vaikinai sulaukė
ir prašymų pakartoti dainą.
Muzikinį vakarą užbaigė svečiai iš Vadžgirio – vaikų ir jaunimo grupė „Devyni“ su vadove
Lina. Išties gera buvo jų klausyti,
o muzikantų energija liejosi per
kraštus. Svečiai mums padainavo
daug savo dainų, o vakarą užbaigė liaudiškų šokių pamokėlėmis.
Visi drauge, pramokę žingsnelių,
trypėme tiek ratuku, tiek poromis, skambant muzikai žaidėme
lietuvišką žaidimą „Vagis“. Lai
skamba muzika gyvai ir plačiai –
o jos tą vakarą tikrai buvo daug
ir labai gražios.
Muzikinis jaunimo vakaras
netruko prabėgti. Visiems dalyvavusiems įteiktos padėkos
ir saldžios dovanėlės. Labai
dėkojame jauniesiems muzikantams, kurie nepabūgo mums tą
vakarą groti. Taip pat svečiams
iš Eržvilko gimnazijos ir Vadž-

girio, bei nuotaikingiems vakaro
vedėjams. Ačiū už pagalbą Algimantui Vizbarai bei visiems
visiems, kurie susirinko, aktyviai
dalyvavo ir kūrė vakaro nuotaiką
kartu.
Daugiau nuotraukų galima
rasti www.girdziai.lt->NVO->
Fotogalerija
Neformalios jaunimo grupės
„Veikiam“ inf.
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