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Š.M. BIRŽELIO MĖN. 
13 D. 11 VAL. GIRDŽIŲ 
BAŽNYČIOJE BUS AU-
KOJAMOS ŠV. MIŠIOS, 
KURIŲ METU MŪSŲ 
PARAPIJOS VAIKUČIAI 
PRIIMS PIRMĄJĄ ŠVEN-
TĄJĄ KOMUNIJĄ . TAI 
BAŽNYČIOS IR ŠEIMOS 
ŠVENTĖ, TODĖL KVIE-
ČIAMI DALYVAUTI NE 
TIK VAIKAI, BET IR JŲ 
ARTIMIEJI – SENELIAI, 
TĖVAI IR KRIKŠTATĖ-
VIAI.

Parapijos klebonas, 
kun. S. PavalkiS

Tapti brandžiu 
žmogumi

Dažnai ieškome: Ką gerbti? Už ką gerbti? Kuo didžiuotis? Kur 
pasisemti stiprybės?  Dėl to keliaujame į tolimas šalis, siekiame 
pamatyti didžiuosius pasaulio stebuklus, o neįvertiname to, kas  
šalia, ranka pasiekiama. Šiandien ir visada, priimdami žmonių 
jautrumą, nesavanaudišką pagalbą, dėkingumą, pamąstome, kad 
dėl to, ką  savo gyvenime spėjome gero ir kilnaus padaryti kitiems, 
turime būti dėkingi mamai, tėvui ir visiems artimiesiems, palie-
tusiems mus savo meile. Šeimoje atsiranda  ir sutvirtėja pagarbos, 
pasitikėjimo jausmas, atsakomybė už vaikų norą ir gebėjimą 
pažinti, mokytis, mylėti, kurti. Tapti brandžiu žmogumi. Mes, 
pedagogai, tai suprantame ir siekiame tėvams padėti.

Deja, tikrovė reikalauja ne 
tik puoselėti iš šeimos atsi-
neštus tauriuosius jausmus, 
bet ir ,,gydyti“ emocinę vaikų 
sveikatą, elgesio problemas, 
įgūdžius, įpročius, charakterio 
savybes, gebėjimą matyti savo 
ateitį. Gerai, jei kalbėdamiesi su 
vaiku, tėvais, mokytojai sugeba 
taikliai atskleisti, kas vaikui 
yra duota nuo gimimo, kokios 
jo prigimtinės galios ir kokios 
šeimos tradicijos palaiko arba 
griauna tas galias. Tik bendromis 

pastangomis, atsispyrę nuo vaikų 
prigimties, žingsnis po žingsnio 
ugdydami bendražmogiškąsias 
vertybes, padėsime mūsų vai-
kams pasiekti, kad jų vaikai di-
džiuotųsi turį tokius sąžiningus, 
protingus, darbščius, jautrius ir 
sėkmę patiriančius tėvus.

Girdžių pagrindinės mokyklos 
direktorė 

Janė Pocienė

 nukelta į 7 psl.

Toks buvo daugelio tėvas. 
Yra tokių ir dabar. Darbščių, 
rūpestingų, mylinčių. Už savo 
vaikų laimę galinčių visą save 
atiduoti...

Ir todėl skaudu, kai tarp šių 

Šie, prabėgę mokslo metai 
mūsų bažnyčios vargonininkės 
Irenos Jasiulytės sprendimu 
buvo paskutiniai jos, kaip tiky-
bos mokytojos. Nuo šių metų 
rugsėjo mėn. 1 d. Girdžių pa-
grindinė mokykla turės galimy-
bę priimti į tikybos mokytojo 
pareigas pernai Kauno Vytauto 
Didžiojo Universiteto Teologijos 
fakultetą baigusį jauną tikybos 
mokytoją Mindaugą Kaminską, 
kuris mokys vaikus tikybos taip 
pat Eržvilko  gimnazijoje ir Va-
džgirio mokykloje. Ar tikyba ir 
toliau liks Girdžių pagrindinėje 
mokykloje, priklausys nuo tė-

velių ir jų vaikų apsisprendimo. 
Minėtas mokytojas yra Kauno 
Arkivyskupo Metropolito dele-
guotas ir jau turi tikybos mo-
kytojo patirties. Todėl tėveliai, 
kuriems yra svarbus tikėjimo pa-
grindų perdavimas jų vaikams, 
turėtų kaip ir kasmet parašyti 
atitinkamus prašymus mokyklos 
vadovybei. Ir tą reikėtų padaryti 
kaip galint greičiau. Priešingu 
atveju Girdžių moksleiviai gali 
likti be tikybos pamokų jų mo-
kykloje.

    
 Parapijos klebonas, 

kun. S. PavalkiS

kilnių asmenų matome ir kitokį 
tėvą. Tėvą, alkoholio liūne pa-
skendusį. Tėvą, mažamečius vai-
kus palikusį. Visus šviesiausius 
ir gražiausius idealus palikusį 
tėvą... o ir tokių – nemaža.

Pagal seną mūsų tautos tradi-
ciją, pirmas birželio sekmadienis 
skiriamas tėvui pagerbti. Todėl ši 
diena yra geriausia vaikams ati-
duoti savo tėvui pačius gražiau-
sius jausmus, padėkoti už meilę 
ir rūpestį, atsiprašyti už pada-
rytus nemalonumus. Nereiktų 
aplenkti ir paklydusių savo tėvų: 
galbūt nuoširdus vaikų žodis 
sužadins juose gėrio siekimą ir 
pakels iš nuopuolio?

Iš Ten, iš Anapus žiūri į mus 

Vyresnės kartos žmonėms prisimenant savo vaikystę, pačiomis 
šviesiausiomis spalvomis nušvinta tėvo paveikslas. Tėvo, užsta-
lėje raikančio duoną. Tėvo, skurdžią vakarienę pradedančio per-
sižegnojimu ir malda. Tėvo, mus mokančio ir perspėjančio: nors 
ir nevalgę būtumėt, vaikai, niekada nevokite ir nemeluokit!

Tėvo paveikslas ir mirusieji tėvai. Gal jie, ma-
tydami savo vaikų dvasinį nu-
skurdimą, lygiai taip išgyvena, 
kaip išgyvendavo dėl mūsų 
nesėkmių gyvi būdami?

Tėvo dieną, savo maldas jung-
dami su gražiausiais jausmais ir 
troškimais, ir gyviems ir miru-
siems tėvams pažadėkime: mes 
nueisime tolesnį savo gyvenimo 
kelią tik gerais žmonėmis!

 kun. Saulius PavalkiS

Pirmoji komunija

Naujas tikybos mokytojas

Iki birželio 15 d. vyksta 
paraiškų priėmimas tie-
sioginėms išmokoms už 
žemės ūkio naudmenų ir 
pasėlių plotus. Gegužės 24 
d. buvo deklaravę tik 125 
asmenys, t.y. 45 proc. Pri-
mename, kad už vėliau pa-
teiktą paraišką (po birželio 
15 d.) bus atskaitomą po 1 
proc. už kiekvieną praleistą 
dieną. Pratęsimas vyks iki 
liepos 12 d. 

Girdžių seniūnijos
 specialistės 

Daiva Matonienė

Skubėkite
deklaruoti 

pasėlius

Foto - Jolantos Pocienės
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GIRDŽIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO 
ŪKINĖS IR FINANSINĖS VEIKLOS PATIKRINIMO

 ATASKAITA UŽ 2009 METUS

Girdžių bendruomenės centras kaip viešasis juridinis asmuo 
veiklą pradėjo nuo 2006 m. gegužės 19 d., t.y. nuo įregistravimo 
juridinių asmenų registre, įstatai priimti 2006m. gegužės 15 d. 
steigiamajame Bendruomenės susirinkime, pagal kuriuos Ben-
druomenės turtą ir lėšas sudaro Bendruomenės narių stojamasis 
ir nario mokestis, savanoriški įnašai, fizinių ir juridinių asmenų 
dovanotos lėšos, tiksliniai finansavimai atskiroms programoms ir 
projektams vykdyti ir kitos teisėtai gautos lėšos.

Per 2009 metus gauta įplaukų 2266,04 lt. Tai: parama pagal 
projektą 1000,00 lt. iš Jurbarko r. savivaldybės administracijos, 
parama 200,00 lt. iš Jurbarko kredito unijos, parama 300,00 lt. iš 
UAB „Molupis“, 734,62 iš Tauragės VMI 2 proc. GPM sumos ir 
palūkanų už sąskaitos likutį kredito unijoje – 31,70 lt.

Per 2009 metus padaryta išlaidų viso 2544,67 lt.: registrų centrui 
– 55,00 lt., Oninių šventės organizavimui 1500,00 lt., bendrosios 
sąnaudos (gėlės, suvenyrai) 243,90 lt., Kalėdinėms dovanėlėms 
259,83 lt., už TEO paslaugas 479,84 lt. Visoms išlaidoms yra 
pateisinami dokumentai.

2009 metų pabaigai Girdžių bendruomenės centro lėšų likutis 
– 1299,59 lt.

Girdžių bendruomenės centro revizorė 
Danutė SabaliauSkienė

2010 m. gegužės 21 d. vykusiame Girdžių bendruomenės centro 
ataskaitiniame susirinkime nutarta:
1. Patvirtinti Girdžių bendruomenės centro 2010 m. veiklos 
planą.
2. Organizuoti išvyką į Šakių rajoną (paskelbti informaciją viešai 
apie išvyką).
3. Priimti į Girdžių bendruomenės centro tarybą Ziną Girdžiu-
vienę.

GIRDŽIŲ BENDRUOMENĖS CENTRO VEIKLOS PLANAS 
2010 M.

•Parko (ten esančių retų augmenijos rūšių priežiūra ir išsaugoji-
mas) sutvarkymas 2010 liepos-rugpjūčio mėn.
•Mituvos užtvankos pakrančių priežiūra 2010 liepos-rugpjūčio 
mėn.
•Organizuoti išvyką 2010 birželio mėn. (atsakingas G. Norvilas)
•Kalėdų eglutės papuošimo organizavimas ir mažųjų pasveikini-
mas 2010 12 mėn.
•Projektų rašymas 2010 m. 

Girdžių bendruomenės taryba

Girdžių bendruomenės 
centro informacija

Nuo gegužės 3 dienos vykstantis žemės ūkio surašymas Girdžių 
seniūnijoje vykta sėkmingai. Pateikti duomenis dėl asmeninių prie-
žasčių atsisakė tik viena moteris. 

Kaip informavo žemės ūkio surašymą Jurbarko rajone koordi-
nuojanti Vyr. specialistė (visuotinio žemės ūkio surašymo dar-
bams) Oksana Jackūnaitė, Girdžių seniūnijoje, lyginant su kitomis, 
pateikta daugiausiai duomenų - duomenis apie savo ūkius pateikė 
89 gyventojai. 

Primename, kad surinkti duomenys bus naudojami vien tik statis-
tikos tikslais, niekur kitur nebus platinami, duomenys apie konkretų 
asmenį nebus perduodami kitoms institucijoms. 

„Girdžiai“ inf. 

Žemės ūkio surašymas vyksta sėkmingai

Vykdydama Lietuvos žemės 
ūkio ministerijos Agrochemi-
nių dirvožemio savybių tyrimų 
programą, Lietuvos agrarinių 
ir miškų mokslų centro filialas 
Agrocheminių tyrimų laborato-
rija Girdžių seniūnijoje gegužės 
mėnesį ėmė dirvožemio ėminius. 
Remiantis agrocheminių tyrimų 
duomenimis, bus sudaryti dirvo-
žemio rūgštumo, judriojo fosfo-
ro ir kalio žemėlapiai ir stebimos 
jų kitimo tendencijos.

„Girdžiai“ inf.

Tiriamas 
dirvožemis

Nuo gegužės 3 d. Girdžių se-
niūnijoje pradėti dirbti viešieji 
darbai. Kartu su darbininkais, 
organizuojant talkas nuveikta 
išties nemažai darbų: įrengti 
du nauji gėlynai, renkamos 
šiukšlės, šluojamos gatvės, 
genimos liepos.

Gegužės pirmosiomis die-
nomis seniūnijos viešosiose 
erdvėse pasodinome ir keletą 
naujų medelių, krūmų. Už juos 
esame dėkingi Veliuonos mede-
lyno savininkams. Prie aplinkos 
gražinimo prisidėjo ir mūsų 
ūkininkai. Ūkininkas Vladas 
Vaicekauskas atvežė priekabą 
žemių gėlynams, ūkininkė Inga 
Andriulaitienė padovanojo žie-
minių gėlių sodinukų.

Gyvenantys daugiabučiuose 
šią savaitę taip pat plušėjo. Tre-
čiadienio talkoje, kurioje daly-
vavo apie 20 girdžiškių, rinktos 
šiukšlės, išpjauti menkaverčiai 
kaulavaisiai. 

Už talkas ir bendruomenišku-
mą gražinant Girdžius esu labai 
dėkingas. 

Seniūnas 
Darius JuoDaitiS 

Girdžiai 
tvarkosi

Šiais metais Girdžių seniūnijos 
kelius greideriuos ir žvyruos fir-
ma Kelių remonto grupė (KRG). 
Darbai pradėti nuo gegužės 17 d. 
Visų pirma seniūnijos žvyrkeliai 
bus greideriuojami, o po to, ten 
kur prireiks, bus pilama žvyro. 
Deja, finansavimas kelių priežiū-
rai, kaip ir kitoms sritims, šiemet 
žymiai sumažėjo. 

Ankstesniais metais Girdžių 
seniūnijos kelius prižiūrėjo „Tau-
ragės regiono keliai“. KRG Jur-
barko rajone tvarko mūsų bei 
Eržvilko seniūnijų kelius. 

„Girdžiai“ inf. 

Girdžių kelius 
tvarko KRG 

Seniūnija, kartu su Girdžių 
kaimo bendruomene jau seniai 
brandino idėją suorganizuoti 
išvyką seniūnijos gyventojams. 
Pagaliau idėją įgyvendinti pa-
vyks.

Nuspręsta šįkart rinktis trum-
pą atstumą ir susipažinti su už 
Nemuno esančiu Suvalkijos 
kraštu. Seniūno Dariaus Juo-
daičio siūlymu bus važiuojama 
į Lukšiuose esantį įvairiomis 
respublikinėmis parodomis 
ir dailininkų plenerais pagar-
sėjusį Zyplių dvarą, po to bus 
keliaujama į Plokščių seniūniją, 
kur aplankysime lietuviškąja 
Venecija vadinamą upelį – gatvę 
Vaiguva. Po maldelę sukalbėsi-
me Šventaduobėje. 

Paskutinis ekskursijos taškas 

Girdžių seniūnijos gyventojus 
kviesime į ekskursiją!

– tai Gelgaudiškis. Aplanky-
tume atstatomą Gelgaudiškio 
dvarą, kuriame buvo filmuo-
jami legendinio filmo „Tadas 
Blinda“ epizodai, pasivaikš-
čiosime didžiausia Lietuvoje 
maumedžių alėja, vakarosime, 
šoksime, dainuosime su viena iš 
aktyviausių šalyje bendruome-
nių centrų „Atgaiva“ nariais. 

Dalyvauti ekskursijoje kvie-
čiami visi seniūnijos gyventojai. 
Kelionės data, kaina bei pro-
grama šiuo metu yra derinami. 
Informacijos ieškokite skelbi-
mų lentose. 

„Girdžiai“ inf. 
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Gegužės mėnuo skiriamas 
Dievo Motinos garbei. Prieš šv. 
Mišias ar po jų, giedama Švč. 
Mergelės Marijos litanija. Deja, 
kai kuriose parapijose ne tik 
gegužinių vakarai, bet ir pačios 
gegužinės pamaldos, jau taip pat 
tapo istorija. Nebeateina niekas, 
o jei atėjo trys močiutės, tai jau 
šventė. Tuo tarpu Girdžių para-
pija, nors yra viena mažiausių, 
bet kaip visada laikosi kur kas 
tvirčiau. Ir į gegužines pamaldas 
dar susirenka apie dvidešimt, 
arba ir daugiau žmonių.

Girdžiuose pirmą kartą teko 
pamatyti, kitose parapijose nere-
gėtą dalyką – iškilmingas gegu-
žinių pamaldų užbaigtuves, dar 
ne taip senai netgi su procesija 
aplink bažnyčią švenčiamas. Į 
jas tradiciškai susirenka kur kas 
gausiau tikinčiųjų.

Gegužė šiais metais daugeliui 
atnešė ne tik pavasario žiedus, 
bet ir naujo nerimo, pasėjo su-
maišties. 

Prancūzų rašytojas Antuanas 
de Sent Egziuperi yra pasakęs: 
„Užtenka išgirsti XV amžiaus 
liaudies dainą, kad išmatuotum 
kelią, nueitą žemyn“. O štai žo-
džiai vienos visai jaunos mūsų 
dainininkės atliekamos rėksmin-
gos dainos jau ne iš XV amžiaus, 
bet mūsų dienų, sklindančios ra-
dijo bangomis: „Eikit po velnių, 
aš tokia esu, ir nenoriu aš į Rojų, 
tas yra gerai man, ir gyvensiu aš 
kaip noriu“. Ritamės žemyn, rie-
dam vis greičiau ir smagiau.

Vis daugiau ir iš svetur mus 
prižiūri įvairūs „pirmūnai“, kurie 
žemyn vedančiu keliu nuriedėjo 
kur kas toliau už mus. Suvažiuoja 
iš Olandijos, Amerikos ir kitų 
kraštų ir padeda mūsų vieti-
niams aktyvistams suorganizuoti 

Gegužės žiedai ir kelias žemyn
Prabėgo gegužės mėnuo. Visus, jaunus ir senus, vėl pra-

džiugino gegužio žiedai. Daugelio vyresnės kartos žmonių 
atmintyje tai neeilinis mėnuo. Dar neišblėso anų – tikin-
čiųjų gausa išsiskiriančių gegužinių pamaldų prisiminimai. 
Visam gyvenimui į kraują įaugo, deja, jau istorija tapę, 
smagūs gegužinių vakarai. 

visokias eisenas ir paradus. 
Tie paradai mus dar šokiruoja, 

o ypač tai kas seka po jų. Tai vis 
garsesni reikalavimai įteisint tos 
pačios lyties asmenų „santuokas“, 
vadinti tokias sueitis „šeimomis“ 
ir leisti tokiom „šeimom“ įsi-
vaikinti našlaičius. Pastaroji 
mintis šiandien mums net į galvą 
netelpa. Mes klausiam: kaip tai 
įmanoma, kad tokie veikėjai ar 
veikėjos augintų ir auklėtų vaiką 
kaip savo sūnų ar dukterį? Kas 
bus iš to vaikelio? Tuo tarpu Va-
karų visuomenėje tai tampa vis 
labiau įprastu reiškiniu ir netgi 
priimtina norma. 

Katalikiškoje Ispanijoje prieš 
20 metų turbūt niekas nebūtų 
patikėjęs jei kas būtų pasakęs, 
kad 2010 metais, gegužės mėnesį 
šios šalies parlamentas priims 
sprendimą įteisinantį tos pačios 
lyties asmenų „santuokas“. Bet 
šiandien tai jau įvykęs faktas. Ir 
tai įvyko praėjus vos kelioms die-
noms po popiežiaus Benedikto 
XVI vizito.

Kas gi bus po 20 metų tame 
mūsų mažame žemės lopinėlyje, 
kurį mums Dievas dovanojo kaip 
Tėvynę? 

Šiandien dar turim nemažai 
mūsų tautos ateitimi ir savo 
vaikų likimu susirūpinusių ži-
lagalvių. Ir jie klausia: Kas tie 
gėjai? Iš kur jų tiek atsirado? 
Lengviausia būtų atsakyti vienu 
įprastu žodžiu – iškrypėliai. Na 
dar galėtume pora riebesnių žo-
delių iš „P“ ar „G“ raidės pridėti, 
kuriuos vos ne kasdien išgirstam 
paauglių ar net mažamečių 
vaikų lūpose. Tačiau ar tai būtų 
atsakymas?

Krikščionis yra mokinys to 
Mokytojo, kuris pirmasis taip 
aiškiai ir įsimintinai atsisakė 

mąstyti etiketėmis ir šablonais. 
Jis visuomet  žiūrėjo ir ieškojo 
ne kažkokios grupės ar susi-
vienijimo, bet atskiro žmogaus. 
Kiekviename žmoguje, koks jis 
ir kur bebūtų, įžvelgė dangiško-
jo Tėvo įdėtą galimybę priimti 
Jo tiesą, meilę ir išgydymą. Šis 
Mokytojas netgi ieškojo puolusių 
žmonių, pradėdamas nuo ten, 
kur tuo metu jų būta daugiausiai. 
Pas ką ir kur Jis pirmiausiai už-
suktų šiandien? Ir ar aš, susidū-
ręs su visokiomis negerovėmis, 
būnu bent kiek panašus į Jo 
mokinio paveikslą?

Ką šiandien pasakytume to-
kiam žmogui, kuris nepriklauso 
tai „normaliųjų“ daugumai, 
tačiau dėl savo prigimties su-
trikimo nei kiek nesipuikuoja, 
neina į gatves, nereikalauja kokių 
tai nesąmonių, bet atvirkščiai – 
tyliai ir skaudžiai tai išgyvena, 
turi kasdien slėpti savo tikrąjį 
veidą ir jaučiasi vienišas? Įdomu 
tai, kad kančioje subrendusiais 

talentais, tokie žmonės, neretai 
netgi pranoksta kitus. 

Todėl sunku ir vargu ar tikslin-
ga būtų atsakyti vienareikšmiškai 
ir kategoriškai. Turbūt tie liūdnai 
pagarsėję paradai nepadarė vis-
ko, ką dar gali padaryti. O gali 
nusitempti į aklos neapykantos 
pragarmes ir tuos, kurie skuba 
mąstyti šablonais ir etiketėmis, 
skuba visus kažkieno sukurtu 
vardu pavadintus žmones vie-
nodai smerkti ir niekinti.

O ir tie vargetos, kurie išėjo į 
gatves parodyti kitiems savo be-
gėdystės, ar dauguma jų nėra tik 
žaisliukai kažkieno rankose? Juk 
viską daro pinigai. Kažkam tokie 
žmonės ir tokie jų paradai yra 
labai naudingi. Duoda didžiulį 
pelną jų verslui, pasaulinėje be-
gėdysčių platinimo rinkoje.

    
Parapijos klebonas

kun. Saulius PavalkiS

Garsieji Šv. Onos atlaidai 
mūsų parapijoje šiais metais 
vyks liepos mėn. 25 dieną, 13 
val. Atlaidus ves iš mūsų para-
pijos kilęs kun. Arvydas Liepa.  
Nuo 12.30 val. bus klausomos 

Skelbimas dėl Šv. Onos atlaidų : 
išpažintys, 13.00 val. iškilminga 
procesija aplink bažnyčią ir šv. 
Mišios su atlaidų pamokslu. 
Atlaidai - tai ypatinga diena ti-
kėjimo kelionėje. Dalyvaudami 
atlaiduose pelnome ypatingų 

malonių - pomirtinės bausmės 
už nuodėmes panaikinimą, pa-
gerbiame gražią mūsų tėvų ir se-
nolių tradiciją, atitrūkstame nuo 
kasdienio šurmulio, žemiškų 
rūpesčių ir susitinkame vieni su 

kitais - artimaisiais, giminėmis, 
senai matytais draugais.

Parapijos klebonas
kun. Saulius PavalkiS
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Yra mūs rajone miestelis gražus,
Ant Mituvos kranto labai patrau-
klus
Kas jo dar nematėt, nebuvot visai
Miestelis vadinasi nuo seno ,,Gir-
džiai‘‘.

Nuostabi užtvanka puošia Gir-
džius
Pirtis ant jos kranto vilioja visus.
Įkaitęs, įšilęs į upę neri,
Nors to dar nebuvo, bet  bus ateitį.

Yra  pas mus baras, kavinė faina,
Lankytojų čia ne per daug, bet yra.
Vestuvės, vardynos arba pakasy-
nos
Tai salėse knibžda lyg skruzdė-
lynas.

Žinoma būna ir nesėkmių,
Gana čia mums  girtis,
 Juk mes tarp žmonių.
Kada suvažiuoja į klubą jaunimas,
Nemato kur gatvė, kur skveras, kur 
pievos.

Manau panaši pas visus padėtis
Per daug  to ratuoto jaunimo suvis
Alus butelinis, alus bambalinis
Apduję nuo vyno ar nuo degtinės
Visiems mums nemielas toksai 
jaunimėlis
Mes lyg ir nebuvom tokie pašėlę...

Dar yra Girdžiuose 
Na tiesiog – skerdykla
Jei turi ką prarast
Tai prašau – vežk jį čia.

Tai Girdžiai
Na, o cecho puikumėlis,
 O dešryčių skanumėlis
Šoninukė, skilandukas,
Pamislyjus gurgia pilvukas.

Tarkim ačiū Pinaičiams
Jų anūkams ir vaikams
Dirba visi sutartinai,
Tad ir sekasi gerai.
Jeigu dar neragavai, 
Tai labai daug praradai!

Dailininkai trys yra
Sigitas, Roma, Inesa.
Jie ne tik paveikslus paišo,
Papuošalus poniams taiso 
Iš siūliukų, karoliukų
Daro gražių stebūkliukų
Galite užsisakyti, sau ir draugams  
įsigyti.

Sporto klubas dar yra,
Kaime tai jau prabanga 
Prašome apsilankyti
Ir smagiai pasimankštyti
Pilvo presas, muskuliukai,
Ir nutirpę ,,lašinukai‘‘.

Na tai tiek apie Girdžius
Ateitį daugiau gal bus
Atvažiuokit  pailsėti,
Su kaimynais paviešėti
Nakvynės namai yra,
Pailsėsit visada.

Regina banaitienė 

Girdžiuose girdžiškių gan 
gausiai gyvena. Gausu gaspa-
dorių, gerų gaspadinių,  gausu 
giminaičių, genčių, geradarių. 
Gražu Girdžiuose. Gera gir-
dėti ! 

Gerbiami  Gidžiškiai: - galė-
tumėte gimtinę geriau garsinti, 
grąžinti, girti, galėtume gausiai 
gimdyti, gražiai groti, girtis, 
ginčytis, galiausiai gintis. Gy-
venti garbingai.

Gana gerbiamieji!  Giliau 
galvokime, gyvenvietę grąžin-
kime, garsiai guoskimės, godas  
godokime, giesmes giedokime, 
gyvenimu grožėkimės.

Gyvenimas gerėja, girtuoklių 

Gerbiamiems Girdžiškiams!Prieš 70 metų, 1940 06 15 
Sovietų Sąjunga okupavo  Lie-
tuvą.  Pradėjo 50 metų trukusi 
okupacija ir Lietuvos gyventojų 
naikinimas.

Nepraėjus nei mėnesiui nuo 
okupacijos pradžios, jau 1940m. 
liepos 7d. A. Sniečkus patvir-
tino ,,Priešvalstybinių partijų: 
tautininkų, voldemarininkų, 
liaudininkų, krikščionių demo-
kratų, jaunalietuvių, šaulių ir 
kt. vadovaujančio sąstato likvi-
dacijos paruošiamųjų darbų ir  
operatyvinės likvidacijos planą‘‘. 
Nuo liepos 10 iki 17d. Lietuvoje 
buvo vykdomi masiniai areštai. 
Daugiausia buvo suimta lietuvių 
visuomenės veikėjų – buvusių 
organizacijų vadovų ir narių, 
laikraščių redaktorių, žurnalistų, 
buvusių ministrų, karininkų ir 
kt. Didžioji dauguma suimtųjų 
liepos mėn. nesulaukė laisvės – 
jie buvo sušaudyti ar nukankinti 
lageriuose, o kai kurie išsilaisvi-
no prasidėjus karui.

Tarp pirmųjų sovietų valdžios 
suimtųjų buvo ir  iš Girdžių 
apylinkių kilę žymūs žmonės. 
Tai žymus Lietuvos valstiečių 
liaudininkų sąjungos veikėjas, 
advokatas Zigmas Toliušis, g. 
1889m. Miliušių km. Jis buvo 
pirmą kartą suimtas 1940m. lie-
pos 12-osios naktį. Kalėjo Kauno 
kalėjime ir išsilaisvino karui 
prasidėjus. Sovietams antrą kartą 
grįžus vėl suimtas, kalintas ir 
ištremtas į Sibirą. Savo kančias 
aprašė 1993m. išėjusioje knygoje 
,,Mano kalėjimai‘‘.

1940m. liepos 13d. Panevėžyje 
suimtas Panevėžio apygardos 
teismo teisėjas Leonas Vabalas, 
g. 1894m. Pažėrų km. Kalintas 

Panevėžio kalėjime ir tais pačiais 
metais ten  nukankintas.

1941 06 14 prasidėjus masi-
niams trėmimams iš Girdžių 
buvo ištremti mokytojai Vincas 
ir Ona Pipirai su sūnumi Romu-
aldu (g.1934). Iš Levados išvežta 
Kosto ir Elzės Janonių šeima su 
trimis vaikais, o iš Būtrimų km. 
ištremtas Girdžių tautininkų 
sąjungos vadovas Jonas Jova-
rauskas.

Birželio pabaigoje iš Červenės 
žudynių išsigelbėję  grįžo į Lietu-
vą kunigai Antanas Ir Pranas Pe-
traičiai, kilę iš Jokubaičių km.

1944m. grįžus Sovietų kariuo-
menei vėl prasidėjo okupantų 
represijos prieš Lietuvos gy-
ventojus. Buvo deginami ištisi 
kaimai, žudomi gyventojai ir 
įvykdyta keletas didelių masinių 
trėmimų. 

vytautas lekutiS 

gausėja.  Gerbiamieji : - gerkite 
gaivą, girą, grokite gitaromis, 
garbinkite gandrus, gydykite 
girtuoklius, ganyklose ganyki-
te gražius galvijus. Gerėkitės 
gerbūviu grąžindami gimtinę. 
Genėkite gyvatvores, grėbliuo-
kite gėlynus, grybaukite grybus, 
gesinkite gaisrus,  gerbkite 
geradarius, glamonėkite gęs-
tančiuosius.

Grumkitės gyvenimo griu-
vėsiuose! Gerumu galima Gir-
džiuose gerai gyventi. 

Gyvuokite Girdžiškiai!
Gyvuokite!

Regina banaitenė 

1940-ųjų okupacija

Leonas Vabalas teisėjas. Foto 
iš Vytauto Lekučio asmeninio 
archyvo

Iš kairės į dešinę Ona Pipirienė ir Vincas Pipiras. Foto iš 
Vytauto Lekučio asmeninio archyvo

Skaitytojų kūryba
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Girdžių seniūnijos informa-
cija

Rajono vadovai kvietė būti 
pilietiškesniais//Mūsų laikas.-
2010, balandžio 30.

Balandžio 22d. Girdžių seniū-
nijos salėje savo veiklos ataskaitą 
gyventojams pateikė rajono 
meras R. Juška, administracijos 
direktorius J.  Bučinskas bei se-
niūnas D. Juodaitis. Į susitikimą 
atvyko ir tarybos narys V. Kerai-
tis,  policijos pareigūnai.

Klubas/Šviesa.-2010, balan-
džio 30, p. 5.

Balandžio 23d. įsteigtas Gir-
džiuose sporto klubas ,,Girdžiai‘‘, 
kurio prezidentu  tapo seniū-
naitis Linas Klijūnas. Šią dieną 
buvo pasodintas ąžuoliukas, kaip 
tvirtumo ženklas. 

Cikaitė, Loreta
Išrinkta ,,Metų bibliotekinin-

kė‘‘//Mūsų laikas.-2010, gegužės 
4, p.1,3.

Minimas Girdžių filialas, ku-
riame pagal projektą ,,Bibli-
otekos pažangai‘‘ atnaujinta 
kompiuterinė įranga. 

Jurbarkiečiai lankėsi Europos 
parlamente//Mūsų laikas.-2010, 
gegužės 4, p.3.

Balandžio 12-19 d. keturi 

Apie Girdžius rašė:
jurbarkiečiai lankėsi Belgijoje 
ir Olandijoje. Tame tarpe ir 
Girdžių seniūnijos seniūnas D. 
Juodaitis su žmona.

Tradicijos puoselėjamos ,,Iš 
kartos į kartą‘‘//Mūsų laikas.-
2010, gegužės 4, p. 4.

Balandžio 22d. Girdžiuose 
vyko seniūnijos etninė šventė ,,Iš 
kartos į kartą‘‘.

Kroso estafečių VARŽYBOS//
Mūsų laikas.-2010, gegužės 4, 
p.4. 

Balandžio 21d. Jurbarke (Dai-
nų slėnyje) vyko finalinės kro-
so varžybos, kuriose dalyvavo 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
mokinių komanda. 

Karopčikienė, Danutė
Biblioteka niekam neužveria 

durų//Šviesa.-2010, gegužės 5, 
p. 5.

Minima viena iš bibliotekos 
metraščių apžiūros nugalėtojų 
Girdžių kaimo bibliotekininkė 
Vilija Stoškienė.

Girdžiai nuo šiol turi sporto 
klubą//Mūsų laikas.-2010, ge-
gužės 7, p.2.

Balandžio pabaigoje įsteigtas 
Girdžiuose sporto klubas ,,Gir-
džiai‘‘. Šia proga Girdžių parke 
pasodintas ir simbolinis ąžuoliu-

Susipažinkime: žinia-
tinklis 2.0: mokomoji 
knyga.- Vilnius, Lietuvos 
nacionalinė Martyno Maž-
vydo biblioteka, 2009.

Knygoje skaitytojai ras 
patarimų, kaip naujosios 
žiniatinklio paslaugos gali 
talkinti mokantis, ben-
draujant, dirbant, kurie 
nauji dalykai gali padėti 
gauti daugiau žinių ir in-
formacijos ir tuo pačiu tapti 
aktyviais interneto turinio 
kūrėjas. Dešimtyje knygos 
skyrių pristatomi tinkla-
raščiai RSS technologija, 
viki svetainės, vaizdo įrašų 
salijimosi , garso siunti-
nukų sklaida internete, 
nuotraukų, nuorodų ir pa-
teikčių dalijimosi svetainės,  
socialiniai tinklai. Pateikta 
svetainės informacija bus 
įdomi visiems, kas domisi 
interneto technologijomis, 
nori jas naudoti bendravi-
mui, siekia susirasti draugų, 
svajoja virtualioje erdvėje 
atlikti bendrus darbus, kur-
ti projektus ir produktus, 
publikuoti nuotraukas, gar-
so bei vaizdo medžiagą bei 
dalintis ja su kitais.

Jurbarkui -750 metų/
Jurbarko rajono savival-
dybė. Kaunas:V3 studija, 
2009.

Jurbarkas – vienas se-
niausių Lietuvos miestų, 
savo gyvavimo metus skai-
čiuojantis nuo 1259m. , kai 
kryžiuočių ir kalavijuočių 
ordinas dabartinio miesto 
vietoje pasistatė Georgen-
burgo pilį. Apibendrintai 
Jurbarko istorija yra išdės-
tyta mero R. Juškos įvadi-
niame tekste ,,Jurbarkas. 
Istorijos ir laiko ženklai‘‘. 
Panaudotos archyvinės ir 
esamojo laiko nuotraukos 
vizualiai sugretina isto-
rijos – nuo XXa. pr. iki 
2009m. pokyčius. ,,Datos 
ir žmonės‘‘ chronologiškai 
atspindi tūkstantmetę šios 
vietovės istoriją.

Parengė 
vilija Stoškienė

Naujos knygos
Balandžio 23-30d. bibliotekų 

draugija skelbė 10-tąją Nacio-
nalinę bibliotekų savaitę, kurios 
tema- ,,Biblioteka yra Tavo‘‘. 
,, Biblioteka – tai ne spindin-
ti sterili  parduotuvė, kurioje 
prekės bėga kasdien nuo len-
tynų ieškodamos naujų namų. 
Biblioteka – Tavo antri namai, 

kur jauku ir įdomu, kur atėjus 
norisi pasilikti ilgėliau, pabūti 
tyloje, pailsėti nuo beprotiško 
šių laikų bėgimo, konkurencijos, 
dėmesio siekimo, varginančių 
tikslų. Čia gali sustoti, nurimti, 
įsiklausyti į tvyrančią ramybę ir 
visai netikėtai pajausti, koks jau 
turtingas ir nuostabus yra Tavo 

gyvenimas...‘‘
Girdžių kaimo bibliotekoje 

balandžio 29d. vyko popietė, 
skirta šiai  savaitei. Popietės metu 
į biblioteką atvyko iš A. Lindgren 
knygos herojė ,,Pepė Ilgakojinė‘‘.   
Ji vaikams pateikė klausimų iš  
savo gyvenimo.  Ji norėjo suži-
noti  ar gerai vaikai ją pažįsta, ar 
žino, kur ji gyvena, kiek jei metų, 
su kuo draugauja.  Po to pristatė 
keliaujantį knygų lagaminą, 
skirta mažiesiems knygos my-
lėtojams. Iš keliaujančio knygų 
lagamino vaikai skaitė knygą S. 
Poškos ,,Su varna Barbora‘‘. Šią 
knygą aptarė. Pepė Ilgakojinė 
skaitė ištraukas iš įvairių knygų, 
o  vaikai turėjo atspėti, iš kokios 
knygos šios ištraukos. Po to  
vaikai vaidino pasakų herojus 
ir reikėjo juos atspėti. Renginio 
pabaigoje aktyviausius dalyvius 
Pepė Ilgakojinė apdovanojo sal-
džiais prizais.

vilija  Stoškienė

kas – už seniūnijos sportininkų 
pergalę.

Juodaitis, Darius
Saugo tradicijas//Šviesa.-2010, 

gegužės 8, p. 5.
Balandžio 22d. Girdžiuose 

vyko seniūnijos etnokultūros 
šventė ,,Iš kartos į kartą‘‘.

Koridorius//Šviesa.-2010, ge-
gužės 8, p.1.

Girdžių seniūnijos koridoriuje 
veikia  nuotraukų  paroda. Paro-
doje eksponuojamos  Girdžiuose 
veikusio  vaikų lopšelio- darželio 
,,Gaidelis‘‘ gyvenimo akimir-
kos. 

Girdžiuose prisimintas vaikų 
lopšelis – darželis//Mūsų laikas.-
2010, gegužės 11, p. 5.

Girdžių seniūnijos salėje atida-
ryta nauja paroda ,,Prisimenant 
Girdžių PTŪ vaikų lopšelį- dar-
želį ,,Gaidelis‘‘.

Parodoje eksponuojama ar-
chyvinė 1976-1985m. tuometi-
nės ugdymo įstaigos gyvenimo 
akimirkos.

Pocienė, Jolanta
Mamyčių  d ienai / /Mūsų 

laikas.-2010, gegužės 11, p.5.
Girdžių pagrindinės mokyklos 

penktokai kūrė Meilės knygeles, 
skirtas savo mamytėms. 

Parengė vilija Stoškienė

Nacionalinė bibliotekų savaitė

Foto iš Vilijos Stoškienės asmeninio archyvo
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Penktadienio rytą mokykloje 
suskambėjo dvigubas pasku-
tinis skambutis.Vienas iš jų 
10 klasės mokiniams-kada jie 
tikrai atsisveikina su Girdžių 
pagrindine mokykla,o antras- 
ketvirtokams.

Ketvirtokai atsisveikina su 
pradine mokykla.Ilgai vaikai 
ruošėsi paskutiniams skambu-
čiui, net ketverius metus.....Jie 
rašė, piešė, skaitė ir skaičiavo.
Taip po žinksnelį artinosi link 
paskutinio skambučio.Renginio 

Ketvirtokų išleistuvės

metu vaikai parodė savo suge-
bėjimus, jie suvaidino „Katinų 
mokyklą”. Vėliau jiems buvo pri-
statyta jų naujoji auklėtoja ,Rima 
Mikalkėnienė.Būsimieji penkto-
kai savo auklėtojai įteikė didelę 
nulansktytą gulbę su gulbiukais 
bei pasakė linkėjimus būsimai 
auklėtojai.Gulbė -tai naujoji 
auklėtoja, kuri juos,būsimuosius 
auklėtinius, kaip  gulbiukus 
lydės mokyklos koridoriais ir 
saugos .

Vaikai nepamiršo ir savo 

Rugsėjo pirmą dieną būrys 
smalsių, žingeidžių, aktyvių 
pirmokų pravėrė klasės duris. 
Jie mokykloje ne naujokai – jau 
mokėsi priešmokyklinėje ugdy-
mo grupėje, kur įgijo socialinių 
įgūdžių, išmoko pažinti raides, 
skaitmenis. Čia susiformavo 
svarbiausi jų bendro gyvenimo 
įgūdžiai. 

Pirmoje klasėje vaikai susi-
duria su realiomis ir įsivaiz-
duojamomis problemomis. Jas 
sprendžia mokytoja, tėvai, pa-
tys vaikai.Visiems svarbu, kad 
pirmokai mokykloje nesijaustų 
atstumti, nesaugūs. Todėl mūsų 
mokykloje visų rūpestis buvo 
padėti vaikams priprasti prie 
pasikeitusios aplinkos, mokyti 
savarankiškumo, formuoti ben-
dravimo ir bendradarbiavimo 
įgūdžius. Gera buvo jausti nuo-
latinį tėvelių dėmesį ir pagalbą. 
Labai svarbu vaikams buvo pa-
gyrimai, emociniai palaikymai, 
vaiko  nusiteikimai pozityviai 
veiklai. Pirmokai greit įgijo pa-

Pirmokai sitikėjimo savo jėgomis, pamažu 
pajuto mokymosi malonumą, 
patyrė pažinimo džiaugsmo, 
tapo savarankiškesni, stropesni.

 Baigiantis mokslo metams 
džiaugiamės, kad visi pirmokai 
išmoko skaityti, rašyti. Labiau-
siai knygas pamilo Aurimas Kve-
dys, Greta Piliukaitytė. Geriau-
siai skaito ir skaičiuoja Elvijus 
Pinaitis, Giedrė Vasiliauskaitė. 
Nugalėjęs visas baimes ir sun-
kumus, gerų rezultatų moksle 
pasiekė Egidijus Balčius. Moki-
niai aktyviai dalyvavo įvairiuose 
renginiuose, varžybose ir kitoje 
veikloje.

Visi pirmokai  labai laukia 
vasaros: jie maudysis, žvejos, 
aplankys draugus, senelius, kai 
kurie iš jų nukeliaus prie jūros. 
Rudenį, pasisėmę jėgų, pailsėję 
vėl sugrįš į savo mielą, bet jau 
antrą klasę.

1 kl. mokytoja 
ofelija kiMutienė

Šie 2009-2010 mokslo me-
tai 3 klasės mokiniams buvo 
naujų ieškojimų, naujų žinių, 
naujų kūrybinių atradimų 
metai. Pasidžiaugti turime 
kuo. Per šiuos metus mokiniai 
paaugo, sustiprėjo, pagerėjo 
mokinių elgesys. Mokiniai ge-
rai lankė mokyklą. Pamokas 
praleido tik dėl labai rimtų 
priežasčių. Per pirmąjį šių 
metų pusmetį pamokų nepra-
leido Carolina Aukštkalnis 
ir Žydrūnė Biletavičiūtė. Per 
visus mokslo metus nė vienos 
pamokos nepraleido Žydrūnė 
Biletavičiūtė. 

Labai gerai mokėsi Gabrielė 
Zaronaitė ir Haroldas Budrius. 
Gerai mokėsi Karolis Barčas ir 
Ignas Kisielius. Labai džiau-

Trečiokai

Šiais mokslo metais 14 porų 
mažų kojyčių  skubėjimo į 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
antrąją klasę. Čia vaikai gyveno, 
augo, žaidė, mokėsi, šventė, 
dalyvavo renginiuose, mokėsi 
tinkamo elgesio. Visi svajojo 
apie klasę, kurioje nebūtų pa-
tyčių, skriaudų, įžeidinėjimų. 
Ne taip jau lengva buvo dėti 
šios svajonių pilies pamatus 
– sąžiningumą, darbštumą, 
mandagumą, tarpusavio elgesio 
kultūrą. Geru mokymusi, tinka-
mu elgesiu, aktyviu dalyvavimu 

Antrokai

Pradinukų pasiekimai šiais mokslo metais
giamės Carolinos Aukštkalnis 
ugdymo pasiekimais. Mergaitė 
tik prieš metus sugrįžo iš Is-
panijos, kur gimė ir mokėsi. Ji 
nemokėjo kalbėti lietuviškai. 
Šiandien Carolina laisvai kalba 
lietuviškai, susirado draugų. 

Haroldas Budrius, Gabrielė 
Zaronaitė, Žydrūnė Biletavi-
čiūtė, Ignas Kisielius, Modes-
tas Kiznis aktyviai dalyvavo 
sportinėje, meninėje veikloje. 
Dalyvavo įvairiuose mokyklos 
ir rajono renginiuose. Mokslo 
metus užbaigėme ekskursija 
po Jurbarko rajono žymias 
vietas.

3 klasės mokytoja 
virginija Pinaitienė

mokyklos gyvenime pasižymi 
Kamilė Pernarauskaitė, Akvilė 
Antanaitytė, Meda Jankaus-
kaitė, Iveta Girdžiūtė bei kiti 
mokiniai.

Laukdami vasaros atostogų, 
tikimės, kad jos bus saugios, 
įdomios, turiningos. Rudenį, 
subėgę į 3 – ąją klasę, tęsime 
pilies statybą. Tikimės, kad 
mums padės ir vaikus prižiū-
rintys suaugusieji – tėveliai, 
seneliai.

2 kl. mokytoja
 Danutė uRbienė

busvusios mokytojos, jie padarė 
nemažai džiugių siurprizų. Ren-
ginio metu vaikai skaitė atsis-
veikinimuisu pradine mokykla 
ir mokytoja skirtus  eilėraščius, 
gavo pirmuosius savo pažymė-
jimus, buvo apdovanoti garbės 
raštais už įvairius pasiekimus 
mokykloje. Ačiū mažieji mano, 
kad jūs buvote su manimi.... Ačiū 
už jūsų gerumą ir nuoširdumą.
Sėkmės jums būsimieji PENK-
TOKAI.Visiems jums skiru šiuos 
Sigito Gedos žodius:

Nežinau kiek prabėgę bus metų
Kaip kažkur Jums Saulė patekės
Ir tuomet sapnuosit liepų medų

Gaudysit vaikystės plaštakes.
                                                                                                         
Dar sapnuosit žemuoges raudonas

Ryto taką žėrintė rasa
Ir tuomet žydės laukų aguonos,

Kur kadaise skynėt rugiuose.

4 tokų mokytoja
Danutė Rekešienė  

Foto - Danutės  Gendrikienės
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Mūsų infocentro uždaviniai ir 
tikslai yra ugdyti mokinių socia-
linius, informacinius gebėjimus, 
teikti pagalbą įvaldant naujas 
informacijos ir susisiekimo tech-
nologijas, siekti kad mokiniai 
domėtųsi ne tik internetu, bet ir 
mokomąja literatūra, knygomis.

Čia komplektuojamas, tvar-
komas ir saugomas knygų fon-
das. Teikiamos informacinės 
paslaugos, susijusios su ugdymu 
procesu, ugdomi mokinių infor-
maciniai gebėjimai. Sudarytos 
puikios sąlygos savarankiškam 
mokymuisi. Turime 20 darbo 
vietų, 5 kompiuterius su inter-
neto prieiga, spausdintuvą, ko-
pijavimo aparatą, radiją, 10628 
knygas, nemažai garsinių, regi-
mųjų dokumentų, kompaktinių 
diskų. Per metus padarome apie 

Infocentro veikla
Sunku įsivaizduoti mokyklą, kurioje nebūtų bibliotekos. 

Įpratome ją vadinti infocentru, nes visas ugdymo procesas su-
sietas su mokymusi ir mokymosi vieta. Tai informacijos, žinių 
kaupimo ir sklaidos centras, kuriame kiekvienas lankytojas turi 
jaustis patogiai, saugiai. Tai vieta, kurioje lankytojas ne tik ieško 
informacijos, naudojasi internetu, bet ir bendrauja su draugais, 
mokosi.

36500 kopijų. Užregistruoti 114 
vartotojų.. Per dieną apsilanko 
iki 90 mokyklos bendruomenės 
narių. Per metus susidaro apie 14 
tūkstančių apsilankymų.

Mokiniai infocentre lankosi 
ne tik per pertraukas, po pamo-
kų, bet ir per laisvas pamokas. 
Yra mokinių, kurie mokykloje 
pasilieka ilgiau, nes neskuba į 
namus. Vieni ateina dirbti su 
kompiuteriu, kiti daro skaidres, 
treti ieško informacijos jiems 
rūpimais klausimais. Dar kiti 
ateina tik pasėdėti, pailsėti, pa-
diskutuoti, pakalbėti, jaukioje 
aplinkoje laukia autobuso. Vieni 
mokosi, daro namų darbus, kiti 
skaito knygas, varto enciklope-
dijas. Beveik visi patenkinti, kad 
yra minkštų baldų.

Kokia veikla vyko šiais mokslo 

metais? Rugsėjo mėnesį prieš-
mokyklinės grupės mokiniai 
buvo supažindinti su infocentru. 
Vyko pokalbis tema „Rask kelią 
į infocentrą“. Sausio mėnesį atė-
jo pakartotinai: vartė knygeles, 
žaidė. Kad 1 klasės mokiniai 
gebėtų savarankiškai naudotis 
infocentru, buvo supažindinti su 
naudojimosi ir elgesio taisyklė-
mis: sužinojo kaip pasiimti naują 
knygelę, kada ją grąžinti, kad 
knygeles reikia saugoti, tausoti. 
Visi devyni klasės mokiniai tapo 
skaitytojais. Lig šio jie dažnai 
lankosi, keičiasi knygelėmis. Ba-
landžio 2 dieną, per tarptautinę 
vaikų knygos dieną, vyko popietė 
1-4 klasių mokiniams „Kelionė 
į pasakų pasaulį“. Vėliau vyko 
pokalbiai su 5-6 klasių mokiniais 
tema „Įdomiausia perskaityta 
knyga“. Ja tapo amerikiečių ra-
šytojos knygos „Saulėlydis“, „Jau-
natis“, „Pilnatis“, „Užtemimas“. 
Mokiniai skaitė individualiai ir 
savarankiškai. Gruodžio mėnesį 
su vyresnių klasių mokiniais 
diskutuota tema „Knyga ar in-
ternetas“. Pirmenybė teikiama 
internetui, knyga antroje vietoje. 
Priežastys: didesnės galimybės, 

įdomiau ir naudingiau naudotis 
informacinėmis technologijomis. 
Taip pat vyko popietė mokiniams 
tema „Knygos kelias“. Buvo ana-
lizuojama kaip nauja knyga atsi-
randa pas skaitytoją. Informaci-
jos ieškojome internete. 

Mokslo metų pabaigoje išrinkti 
aktyviausi skaitytojai: dešimtokės 
Kundrotaitė Gintarė ir Binkevi-
čiūtė Sandra, aštuntokės Levulytė 
Aušra ir Vaičiulytė Modesta, bei 
penktokė Kavaliauskaitė Džei-
rana. Labai daug skaitė pradinių 
klasių mokiniai.

Nuolat skelbiamos mėnesio 
šventės ir atmintinos datos, 
rengiamos parodos. Rengiame 
temines rašytojų parodas jubi-
liejams atminti. Daug padeda ir 
nemažai informacijos suteikia 
lietuvių kalbos mokytojos.

Gyvendami informacinėje 
visuomenėje turime nepamiršti 
knygų, kurios ugdo skaitymo 
įgūdžius ir mokytis informacinių 
technologijų, kurių reikalauja 
šiuolaikinis gyvenimas. Gebėki-
me suderinti kūrybą, kompiuterį 
ir knygą.

irena GenDRolienė 

atkelta iš 1 psl.

Per savo pedagoginę praktiką 
mačiau daug atvejų, kai tėvai 
vaikus auklėja tik retkarčiais, 
dažniausiai riksmu, mušimu, 
grasinimu, kai visai nekreipia 
dėmesio į mokymąsi, kai muzi-
kos mokyklą verčia lankyti vai-
kui to nenorint, kai į Jurbarko 
mokyklas išsiunčia savo vaikus, 
nes kaimyno vaikas ten mokosi 
ir t.t. Suaugusiųjų ambicijos, 
konkurencija tarp kaimynų, 
vaikų norų tenkinimas, mada 
nustelbia vaikų galias, norus, 
sveikatą, harmoningą ugdymą-
si. Nekalbu apie nepatogumą, 
kurį patiria jauni žmonės dėl 
važinėjimo, dėl pritapimo, 
pripratimo kitoje mokykloje, 
dėl užgauliojimo ,,kaimietis“, 
dėl didelio mokinių skaičiaus 
klasėse ir t.t. Apie mokyklų 
keitimą šiame laikraštyje labai 
įtikinamai rašė Pavidaujo kai-
mo bendruomenės pirminin-
kas A.Čepulis, apibendrinant 
jo žodžius galima daryti išvadą: 
neverta ieškoti papildomų 

Tapti brandžiu žmogumi
problemų, išsiunčiant vaikus 
mokytis į ne savoje seniūnijo-
je esančias mokyklas. Iki šiol 
prisimenu mamą, kuri išvedė 
sūnų į Jurbarko mokyklą, o po 
metų nedrąsiai vėrė kabineto 
duris, kad  pasakytų: ,,Pagaliau 
sugrįžome į savo mokyklą. Ar 
priimsite?“ Aišku,  priimsime, 
nes tik įprastoje, patinkančioje, 
saugioje , jaukioje aplinkoje at-
siskleidžia vaikai, o tada jie gali 
pradėti svajoti apie savo ateitį, 
atkakliai jos siekti. 

Išeinančių dešimtokų paklau-
siau: ,,Kodėl jūs nepalikote Gir-
džių pagrindinės mokyklos?“

Laura. ,,Neišėjau gal todėl, kad 
šią mokyklą baigė mano mama, 
kad arti mokykla, nereikia važi-
nėti, kad čia jaukiau negu kitose 
mokyklose. Net nebuvo kilusi 
tokia mintis. Miesto mokyklose 
sunku prisitaikyti, sunkiau ben-
drauti su miesto vaikais, kaimo 
mokykloje viskas paprasčiau“.

Gintarė I. ,, Šioje mokykloje 
esu nuo nulinės klasės, čia mano 
draugai, visus gerai pažįstu, 
pažįstami mokytojai, todėl net 
minties nebuvo išeiti. Visada 
mūsų mokyklą laikiau jaukia, 

gražia, nes ji tokia ir yra. Tuo 
įsitikinau dabar, kai lankėmės 
ne vienoje rajono mokykloje, 
nėra net ką lyginti su mūsų 
mokykla, nes ji geriausia. Vaikai 
visi draugiški, ne taip, kaip kitur. 
Negalvojau išeiti dar ir todėl, 
kad išėjus kai kuriems mūsų 
buvusiems klasės mokiniams, 
klasė pasidarė vienas darnus 
būrys, visi gerai sutariam, dau-
giau atsiskleidžiam, yra žymiai 
jaukiau.“

Modestas. ,,Čia pradėjau mo-
kytis, čia ir reikia baigti. Mano 
argumentai: visi pažįstami, ar-
čiau namų, pažįstami mokytojai, 
žinau šios mokyklos tvarką, jau-
čiuosi drąsiai, patogi mokykla, 
čia mokėsi mano giminaičiai.“

Justina. ,,Man čia patinka, 
visi pažįstami, mokausi čia nuo 
nulinės klasės. Čia turiu nemažai 
draugų, čia jauku, smagu. Aš 
įpratau būti šioje mokykloje, to-
dėl išeiti bus gana sunku ir gaila. 
Mūsų klasė draugiška ir linksma. 
Niekada net nepagalvojau apie 
išėjimą iš šitos mokyklos anks-
čiau laiko. Čia baigiu 10 klasių 
ne vien todėl, kad man patinka, 
bet ir todėl, kad ši mokykla yra 

arčiausiai.“
Didžioji dauguma Lietuvos 

Prezidentų yra kilusi iš kaimo, 
mokėsi kaimo mokyklose.  Kai  
į mūsų mokyklą per projektą 
,,Drąsinkime ateitį“  sugrįžta 
buvę mokiniai,  jie vardina 
mažos mokyklos privalumus: 
šiltus tarpusavio santykius, 
aplinkos saugumą ir svetingu-
mą, didžiavimąsi savo mokykla, 
visų mokyklos bendruomenės 
narių bendravimą ir bendra-
darbiavimą, pagarbą vieni ki-
tiems. Daug sąžiningų, dorų, 
išsilavinusių girdžiškių pabirę 
po Lietuvą. Gal ir Prezidentas 
išaugs?

Svarbiausia, kad šiandien 
nebūtų šeimose kuriami nauji 
planai, kaip savo vaikus išrauti 
iš įprastos mokyklos aplinkos 
ir persodinti į kitą, iš pirmo 
žvilgsnio atrodančią patrau-
kliau. Ar prigis? Kiek tam pri-
reiks laiko? Ar pasiteisins? 

    
 Girdžių pagrindinės 

mokyklos direktorė 
Janė Pocienė
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Penktokai kruopščiai ruošėsi 
Mamyčių dienai - pasitarę su au-
klėtoja, nusprendė sukurti Mei-
lės savo Mamytėms knygeles. 
Taigi ėmė kartono, lininio audi-
nio, iš kurių suformavo knygelių 
viršelius. Viršelius dekoravo iš 
šakelių nuopjovų suformuotais 
ornamentais. Lietuvių kalbos 
mokytoja Rima Mikalkėnienė 

Meilės knygelės 
Mamytėms

pasiūlė vaikams Mamos die-
nos proga parašyti laiškus savo 
mamytėms. Kad knygelė atro-
dytų solidesnė ir lapelių būtų 
daugiau - dar pasiūlė Eduardo 
Mieželaičio eilėraštį „Mama”. 
Visą šį grožį įrišome ir gavosi 
tokios mielos ir širdies darytos 
vaikučių knygelės - Meilės savo 
Mamytėms knygelės.

5 klasės auklėtoja 
Jolanta Pocienė

Pavasario dvelksmas, ge-
gužės žiedai atnešė į mūsų 
žemę pačią gražiausią šventę 
– Motinos dieną. Balandžio 30 
d. Girdžių pagrindinėje mo-
kykloje įvyko Motinos dienos 
paminejimas.

Priešmokyklinio ugdymo 
grupės ir pradinių klasių vaikai 

Motinos dienos paminėjimas mokykloje

Gegužės 20 dieną Jurbar-
ke, kavinėje-boulinge vyko 
tarpinis projekto – akcijos 3L 
aptarimas. Dalyvavo rajono 
mokyklos, kurios organizavo 
renginius, pagal šią akciją. 
Akcija 3L – šifruojasi - leisk 
laiką linksmai. Mūsų mokykla 
pristatė renginį „Nemigos 
šešėliai“. Nors neplanuotas 
pasisakymas apie renginį  prieš 
didelę auditoriją šiek tiek su-
trikdė aštuntokus Aušrą Le-
vulytę, Giedrių Pocevičių ir 
Viktoriją Grabliauskaitę, bet 
visi kartu papasakojo, atsakė 
į vedančiųjų klausimus, kaip 
aštuntokai ruošėsi renginiui 
„Nemigos šešėliai“. 

Visus mokslo metus projekto 
organizatoriai stebėjo, kaip vyko 
šie renginiai mokyklose - ar 
aktuali renginių tematika, ar kū-
rybingai ir sumaniai pasiruošta 
jiems. Taip pat svarbu ir tai, kaip 
mokiniai elgėsi, rengėsi poilsio 
vakarų metu. Jaunimo koor-
dinatorė Audronė Balčiūnienė 
pagyrė Girdžių mokytojus, kurie 
renginio metu laikėsi aprangos 
kodo – vilkėjo pižamas, taip pat 
buvo pastebėti itin šilti santykiai 
tarp mokytojų ir mokinių. 

Projekto – akcijos 3L aptarimas 

Girdžių mokyklos organiza-
toriai už renginį „Nemigos še-
šėliai“ buvo apdovanoti Padėkos 
raštu ir piniginiu prizu. 

Vėliau neformalioje aplinkoje 
visi žaidė boulingą, vaišinosi 
skaniais pyragėliais. Su puikia 
nuotaika ir gerais įspūdžiais 
grįžome į Girdžius.

Dar kartą norime padėkoti 
visiems mokytojams, kurie su 
mumis nemiegojo per šį ren-
ginį – Onutei Patašienei, Zitai 

Bilotienei, Rimai Mikalkėnienei, 
Linui Klajūnui ir Liudmilai Nor-
kaitienei. Mokytoja Liudmila ne 
tik savo transportu mus nuvežė 
ir parvežė, bet ir padrąsino 
bei palaikė žaidžiant boulingą. 
Ačiū!

viktorija 
GRubliauSkaitė

parodė mamytėms programėlę 
„Tu mane sušildai, Tu  mane 
glaudi“, kurią paruošė mokytojos 
J. Ručinskienė, O. Kimutienė, V. 
Pinaitienė, D. Urbienė, D. Reke-
šienė ir O. Patašienė. Šventę vedė 
2 klasės mokinės K. Pernaraus-
kaitė ir M. Jankauskaitė. 

Priešmokyklinio ugdymo gru-

pės vaikai parodė scenelę „Pa-
vasaris miške“. Pradinių klasių 
vaikai dainavo daineles, šoko, 
deklamavo gražius žodelius 
mamoms. Šventėje visos mamos 
buvo apdovanotos dovanėlėmis, 
kurias padarė patys vaikai.

Priešmokyklinio ugdymo 
grupės pedagogė 

J. RučinSkienė

2010 m. gegužės 5 d. Er-
žvilko gimnazija pakvietė 
mus dalyvauti atvirų durų 
dienos renginiuose. Išklau-
sėme direktorės pavaduo-
tojo ugdymui V. Valučio 
pranešimą „Gimnazijos ga-
limybės teikiant vidurinį 
išsilavinimą“, vėliau kon-
certavo Eržvilko gimnazijos 
mokiniai, susipažinome su 
mokykla.

Susitikimas mums buvo 
įdomus, nes buvo linksma. 
Visos išvykos metu buvo 
gera nuotaika. Nesigailime, 
kad apsilankėme Jurbarko 
rajono Eržvilko gimnazijoje. 
Vedantieji buvo labai links-
mi, labai patiko anekdotai „į 
temą”. Patiko bendravimas 
neformalioje aplinkoje. Mo-
kykla gali pasigirti tuo, kad 
dėstoma prancūzų, lotynų, 
ispanų kalbos, aktyvus šokių 
būrelis. Man atrodo, kad mo-
kyklai trūksta neformaliojo 
ugdymo užsiėmimų.

Gintarė kunDRotaitė

Atvirų durų 
 dienos Eržvilke

Foto - Jolantos Pocienės

Foto - Nijolės Kairaitienės

Foto - Audronės Balčiūnienės
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Balandžio 29d. mokykloje vyko pavasario kroso varžybos, kuriose 
dalyvavo visi mokyklos mokiniai. 

Pavasarinis krosas

Ir vėl gegužis, ir vėl MOKY-
KLA žiedais pražydo. Susirin-
kote, dešimt metų mankšti-
nę intelektą ir tobulinę sielą, 
įveikę kalną vadovėlinių tiesų, 
gebantys perbristi sūkuringas 
žinių upes, nebetelpantys šios 
mokyklos suoluose, pasiruošę 
įkopti į išsvajotą ir kiekvienam 
savą viršūnę.

Šiandien daugiaprasmių 
pajautų ir nuotaikų šventė – 
PASKUTINIO SKAMBUČIO 
DIENA. Dešimtokai truputį 
sutrikę, vis dar ieškantys savęs. 
Susikaupę, nes dar prieš akis 
laukia įrodymai, kad ne veltui 
mokykloje praleista daug gra-
žiausių gyvenimo dienų.

Mokytojų širdys virpės... Nie-
kaip neįmanoma ir per daugelį 
metų užsigrūdinti ATSISVEI-
KINTI su savo gyvenimo dalimi 
– mokiniais... Auklėtoja jums 
buvau trejus metus. Sakoma, 
kad auklėtojos atspindys – jos 
auklėtiniai. Turiu  didelę viltį, 

kad tikrai nepasiklysite, išėję iš 
mūsų mokyklos 

•nes tikiu beribėmis jūsų 
GALIOMIS,

•nes stengiausi įžiebti jumyse 
ŽMOGIŠKUMO kibirkštėlę,

•mokiau jus ne tik stebėti, bet 
ir STEBĖTIS, 

•ne tik klausytis, bet ir 
ĮSIKLAUSYTI,

•ne tik jausti, bet ir 
ATJAUSTI,

•ne tik kartoti kitų išmintį, bet 
ir ją INTERPRETUOTI,

•ne tik mėgautis laisvėmis, bet 
ir jausti ATSAKOMYBĘ,

MIELI DEŠIMTOKAI, •ne tik vartoti kitų sukurtas 
gėrybes, bet ir patiems KURTI. 

Nepermaldaujamas laikas 
suvėrė į ilgą vėrinį dienas lyg 
karoliukus, papuošė jas laimės 
ašarom ir mokinių šypsenom. 
Čia blankesni, čia žėrintys ka-
rolių akmenukai susirikiavo 
į metų virtinę. Laikas suskai-
čiavo dešimt metų ir šiandien 
pareiškia – metas žengti į kitą 
gyvenimo etapą.

Palikdami šią mokyklą, pa-
mirškite visa, kas buvo blogo, 
visa, kas buvo ne taip, tegu 
keliauja į kasdienių mokyklinių 
nesusipratimų muziejų... Į kelio-
nę pasiimkite sukauptas šviesias 
akimirkas, nuskaidrinančias 
protą ir sielą, įprasminančias 
gyvenimą.

Gero jums kelio!

   
 10 klasės auklėtoja 

Rima Mikalkėnienė

2009-2010 m.m. Girdžių 
pagrindinės mokyklos 5-oje 
klasėje pradėjo mokytis 8 
mokiniai – 1 mergaitė ir 7 
berniukai. Pirmą pusmetį 
vyko penktokų adaptacija, 
todėl rugsėjo mėnesį jiems pa-
žymiai nebuvo rašomi. Vėliau 
mokiniams mokytis sekėsi vi-
dutiniškai. Geriausiai mokytis 
sekėsi Deividui Žilinskui ir 
Karoliui Kaminskui. 

Dauguma mokinių aktyvūs 
popamokinėje, ypač sportinėje 
veikloje. Jie aktyviai dalyvavo 
varžybose ne tik mokykloje, 
bet ir rajone, už ką apdova-
noti pagyrimo raštais. Arnas, 
Džeirana, Ramintas dalyvavo 
projekto „Atsigręžk“ veikloje 
ir organizuotame Kalėdiniame 
spektaklyje. 

Penktos klasės mokiniai ak-
tyviai dalyvavo visuose, am-
žiaus grupę atitinkančiuose 
mokykloje organizuotuose ren-
giniuose:  „Turistiniame žygyje 
Pamituviais“, „Sporto šventėje“, 
„Saugaus rato“ varžybose“, 
„Pradinukų – 6kl. kvadrato var-
žybose“, „Penktokų krikštyno-
se“. Kūrė skirtuką „Tu ne vienas, 

tu gali“, akcijai „Nelik abejingas 
skriaudžiamam vaikui“ ir daly-
vavo pačioje akcijoje. Dalyvavo 
„Verslumo dienoje“ bei „Sausio 
13-osios“ renginyje. Kalėdoms 
puošė mokyklą ir technologijų 
kabinetą.

Siekiant geriau pažinti moki-
nius ir padėti jiems sėkmingai 
adaptuotis pereinant nuo pra-
dinio prie pagrindinio ugdymo, 
mokiniams buvo vedamos te-
minės klasės valandėlės, pokal-
biai. Buvo naudojamos anketos 
mokiniams ir jų tėveliams. 

Klasė „berniukiška“, yra ne-
mažai tarpusavio bendravimo 
bei bendravimo su mokytojais 
problemų. 

Per adaptacinį laikotarpį mo-
kiniai apsiprato su pagrindinio 
ugdymo sistema, taisyklėmis, 
naujomis tvarkomis. Antrą pus-
metį mokiniai atrodo ramesni, 
labiau pasitikintys savimi ir 
aplinkiniais. Įvertinus mokinių 
pasiekimus, penktokų adapta-
cija buvo gana sėkminga.

 
5-os klasės auklėtoja 

Jolanta Pocienė

Penktokų adaptacija

Ačiū visiems talkininkams už gražią mokyklos aplinką. 
Ačiū mokytojai Onutei Jokūbauskienei už laiką, skirtą  puoselėti 

mokyklos aplinką. 
Mokyklos direktorė Janė Pocienė

Foto - Jolantos Pocienės

Foto - Liudmilos Norkaitienės
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SKELBIMAI

Parduodu 
DEKUPAŽO tech-

nika darytas:
 vazas, lėkštes, rėme-

lius, stiklines ir t.t. 

 Priimu užsaky-
mus 

v. Mikelaitytė 
tel. 8-63600123.

***

DĖKOJAME
Liudmilos Norkaitienės indi-

vidualiai įmonei „LANMETA”  
už paramą, kad šis numeris 
išvystų dienos šviesą.

REKLAMA, SVEIKINIMAI
Jei norite reklamuoti savo 

gaminius, jei norite pasveikinti 
mielą žmogų, skambinkite 
49923, rašykite laikrastis@gir-
dziai.lt , užeikite į biblioteką!

Miela irute,
Būk laiminga pavasarį, 
kai gamta gyvybe alsuos.
Būk laiminga ir vasarą, 
kai laukai žiedais pasipuoš.
Būk laimingai ir rudenį, 
kai langais pliaups lietus.
Būk laiminga ir žiemą,
kai šaltis išrašys languos.
Būk laiminga ir tada, 
kai plaukus puoš 
sidabrinė šarma.

Būk laiminga...

Tradicinė Joninių šventė 
Girdžiuose vyks birželio 23 
dieną. Nors ir vylėmės, kad jau 
šiemet Jonus ir Janinas sveikin-
ti galėsime „lankoje“, visgi lėšų 
stygius projektų įgyvendinimą 
šiek tiek sustabdė, dėl to švę-
sime tradicinėje vietoje – prie 
„seklyčios“. 

Šiemet šventė prasidės šunų 
paroda. To Girdžiuose dar ne-
buvo! Į renginį planuoja atvykti 
veislyno „Šiaurės skalva“ savi-
ninkai, kurie mūsų gyventojams 
pristatys labai linkmų, draugiš-
kų, tačiau ir ganėtinai retų šunų 
veislę – Berno zenenhundus. 
Veislyno augintiniai – Lietuvos 
čempionai, dėl to bus galima 
netik į šunis pasižiūrėti, tačiau 
ir su jais nusifotografuoti, su 
šeiminkais pasikalbėti apie šunų 
auginimą ir veisimą. Parodos 
metu rinksime ir gražiausius 
Girdžių šunis. Todėl ragina-
me nepasikuklinti ir aktyviai 
dalyvauti parodoje. Netgi jei 
šuniukas neveislinis, tačiau labai 
gražus, protingas, o galbūt moka 
ir įvairių komandų – būtinai jį 
atsiveskite į parodą. Nugalėtojų 
lauks rėmėjų prizai. Prieš daly-
vavimą kviečiame registruotis 
kultūros namuose arba seniū-
nijoje. 

Joninių šventė prasidės kiek 
vėliau. Kaip ir kasmet, pagerb-
sime visus seniūnijos Jonus, 
Janinas bei Janes, klausysimės 
tradicinių Joninių liaudies dai-
nų, kurias mums dovanos vai-
kų ir suaugusiųjų kolektyvai, 
deginsime laužą, plukdysime 
vainikėlius. Bus linksma, o ir 
linksimintis kviesime kiekvieną. 
Kas šoks, kas dainuos, kas įvai-
riose sportinėse ir intelektuali-
nėse rungtyse dalyvaus. 

Visas moteris ir merginas 
kviečiame į šventę ateiti pasi-
puošus galvas vainikais. Pačius 
gražiausius vainikus – apdova-
nosime. 

Bus linksma ir smagu, o svar-
biausia – puoselėsime savo 
tradicijas, jas saugosime. Visą 
informaciją rasite skelbimų 
lentose. Iki pasimatymo Joninių 
šventėje!

Rengėjai 

Ką žada 
Joninės?

Mokykloje esančiais treniruo-
kliais galima naudotis, kai budi 
mokytojas Linas Klijūnas. Tel. 
pasiteirauti  8-621-60657.

18-19 val. treniruojasi mote-
rys ir merginos.

19-20 val. vyrai ir vaikinai.

Su 66-uoju gimtadieniu sveikina Girdžių ir vertimų parapijų choristai, 
bažnyčios komitetas, caritas ir Gyvojo Rožinio maldos grupė

Mieli mokyklos ketvirtokai ir dešimtokai,

Sveikinu, su įveiktu dar vienu gyvenimo etapu. Smagu, kad esate, smagu, kad siekiate 
žinių, kad popamokinėje veikloje prisidedate prie Girdžių visuomeninio gyvenimo. Tikiu 
Jumis ir viliuosi, kad išaugsite brandžiomis, kūrybiškomis ir iniciatyviomis asmenybėmis. 
Tokių, kaip Jūs reikia Lietuvai. Reikia, kad klestėtume...

Linkiu sėkmės kituose gyvenimo etapuose. Smagių atostogų, gražių ir neišdildomų 
įspūdžių.

Seniūnas Darius JuoDaitiS 


