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Kovo 11–oji
Kovo 9 dieną po pamokų į 

Girdžių pagrindinės mokyklos 
aktų salę, išpuoštą skrendan-
čiais trispalviais paukščiais, 
gausiai rinkosi mokiniai, mo-
kytojai, svečiai. Šventę, skirtą 
Lietuvos nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminėti, 
pradėjo lietuvių kalbos moky-
toja Rima Mikalkėnienė, pa-
skaičiuosi jautrią, pavasarišką 
miniatiūrą. Po to sugiedojome 
"Tautišką giesmę“.

Renginį vedė 8 klasės mokinė 
Paulina Žilinskaitė ir septintokas 
Arnas Šeršniovas. Jaunučių cho-
ro atliekamas dainas keitė mer-
ginų ansamblis, skaitovai savo 
eilėmis išsakė meilę Tėvynei. 
Šventę gražiomis, melodingomis 
dainomis papuošė tautiniais 
rūbais vilkintys mūsų svečiai – 
Girdžių kultūros centro mišrus 
vokalinis ansamblis. Pabaigai 
mosuodami vėliavėlėmis visi 
dainorėliai atliko jurbarkiškio 

Kęstučio Vasiliausko dainą "Že-
mėj Lietuvos“.

Sveikinimo žodį tarė Gir-
džių seniūnas Darius Juodaitis. 
Džiaugiamės, kad jau ne pirmą 
šventę surengėme bendradar-
biaujant mokyklai, kultūros 

centrui, seniūnijai. Manome, kad 
užsimezgusi nuoširdi draugystė 
bendromis šventėmis, renginiais, 
vakaronėmis ir toliau džiugins ir 
garsins Girdžius.

Muzikos vyr. mokytoja 
Onutė Patašienė

Kovo 21 dieną Girdžių se-
niūnijos salėje vyko ataskaiti-
nis susirinkimas, kurio metu 
Girdžių seniūnas, savivaldybės 
administracijos direktorius bei 
rajono meras pateikė 2011 metų 
veiklos atskaitas. Susirinkimo 
metu gyventojai galėjo plačiau 
sužinoti apie įvestą rinkliavą 
už šiukšles bei užduoti įvairius 
juos dominančius klausimus 
rajono vadovybei.

Susirinkimo pradžioje Gir-
džių seniūnas Darius Juodaitis 
pasveikino visus atvykusius ir 
pristatė svečius, kurių šiemet 
buvo išties daug. Į ataskaitinį 
susirinkimą atvyko rajono meras 
Ričardas Juška, administracijos 
direktorius Petras Vainauskas, 
vicemeras Kazimieras Šimkus, 
trys tarybos nariai: Gintaris 
Stoškus, Algirdas Gudaitis ir 
Egidijus Giedraitis. Taip pat į 
gyventojų klausimus buvo pa-
sirengęs atsakyti Ūkio ir turto 

Ataskaitinis susirinkimas Girdžiuose 

skyriaus vyr. specialistas Povilas 
Kazėnas. Susirinkime dalyvavo 
ir Jurbarko valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos atstovai, 
kurie papasakojo apie naujai 
įsigaliojusius įstatymus gyvulių 
augintojams bei komisariato 
viršininkas Mindaugas Bara-
nauskas kartu su apylinkės tyrėjo 
Vaidotu Tamuliu, kurie kalbėjo 
apie problemas su kuriomis susi-
duriama teisėsaugos srityje.

Pirmasis veiklos ataskaitą už 
2011 metus pateikė seniūnas D. 
Juodaitis. Jis pasakojo ne tik apie  
nuveiktus darbus Girdžių seniū-
nijoje, bet ir apie darbus, kurios 
dar žada nuveikti. Šiemet dides-
nį dėmenį seniūnija planuoja 
skirti atokesnių gyvenviečių 
tvarkymui. 

nukelta į 2 psl.

Didžiojo Velykų 
Tridienio 

pamaldų tvarka

Didysis Ketvirtadienis
Paskutinės Vakarienės 
Šv.Mišios 17.00 val.

Didysis Penktadienis
Kryžiaus Kelias 16.00 val.
Kristaus Kančios 
pamaldos 17.00 val.

Didysis šeštadienis
Velyknakčio pamaldos 
20.00 val.

Prisikėlimo Sekmadienis
Velykų ryto 
Šv. Mišios 8.00 val.

DėMeSiO 
žeMDirbiai!

 
Žemės ūkio pasėlių 
deklaravimas vyks 
balandžio 23 d. - 
birželio 15 d.

Žemės ūkio specialistės 
Daivos Matonienės 
darbo laikas:

I 8.00 - 17.00 val.
II-IV 8.00 - 16.00 val.

V - nedirba 

Deklaravimas
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Kovo 25 d., sekmadienį, Gir-
džių parapijos namuose vyko 
ataskaitinis – rinkiminis CA-
RITO organizacijos Girdžių 
skyriaus narių susirinkimas. 

Susirinkimo metu pirmininkė 
Zina Girdžiuvienė pateikė vei-
klos ataskaitą, papasakojo apie 
darbus, kurie nuveikti ir kurių 
reiktų imtis ateityje. Viena iš di-
džiausių problemų, anot jos, yra 
tai, kad žmonės gaunantys mais-
to produktus iš intervencinių 
atsargų neskuba juos atsiimti, 
nors patys ir turėtų būti suinte-
resuoti produktus parsivežti kuo 
greičiau.

Z. Girdžiuvienė tuo pačiu in-
formavo, kad iš užimamų parei-
gų atsistatydinanti. „Kuo galėsiu, 
tuo CARITUI padėsiu, tačiau 
vadovauti organizacijai tikrai 
neturiu laiko“, - kalbėjo ji. 

Pirmininkei už nuoširdų dar-
bą dėkojo ir dovaną įteikė para-
pijos klebonas kunigas Saulius 
Pavalkis, o susirinkime dalyva-
vęs seniūnas Darius Juodaitis 

Nauja CARITO pirmininkė

įteikė padėkos raštą už gražius 
ir prasmingus darbus. 

Susirinkimo pabaigoje išrink-
ta ir naujoji CARITO Girdių 
skyriaus pirmininkė. Ja tapo 
Irena Lukauskienė. 

„Girdžiai“ inf. 

Kovo 27 d., antradienį, AB 
LESTO Jurbarko tinklo eksplo-
atavimo grupės darbininkai ge-
nėjo į elektros laidus įaugusias 
medžių šakas. Darbai vykdyti 
4 seniūnijos kaimuose.

Medžiai, augantys po elektros 
laidais Girdžiuose buvo genėti 
prieš keletą metų, todėl vietomis 
šakos laidus buvo net peraugu-
sios. Ypatingai prasta situacija 
buvo Jokūbaičių kaime, kur 

AB LESTO darbai
genėti šakas darbininkams teko 
kone prie kiekvienos sodybos.

Džiaugiuosi kolegišku ben-
dradarbiavimu su AB LESTO 
darbuotojais ir profesionaliu jų 
darbu, kuris seniūnijos gyven-
tojams garantuos kur kas geresnį 
elektros energijos tiekimą.

Darius JuODaitiS
seniūnas 

2012 m. vasario 29 d. Jurbar-
ko rajono savivaldybės taryba 
priėmė sprendimą Nr. T2-47 
„Dėl vietinės rinkliavos už 
komunalinių atliekų surinkimą 
iš atliekų turėtojų ir atliekų 
tvarkymą“, kuriuo Jurbarko 
rajono savivaldybės teritorijoje 
įvedama Vietinė rinkliava už 
komunalinių atliekų tvarkymą 
nuo 2012 m. balandžio 1 d. 
bei patvirtinti Jurbarko rajono 
savivaldybės vietinės rinklia-
vos už komunalinių atliekų 
surinkimą iš atliekų turėtojų 
ir atliekų tvarkymą nuostatai, 
Jurbarko rajono savivaldybės 
komunalinių atliekų kiekio, 
asmenų skaičiaus gyvenama-
jame būste ir kompostuojamų 
bioskaidžių bei žaliųjų atliekų 
deklaravimo tvarkos aprašas.

Iki 2012 m. gegužės 1 d. į 
UAB Tauragės regiono atliekų 
tvarkymo centrą turi kreiptis 
visi fiziniai asmenys, pasirinkę 
mokėjimą pagal faktinį asmenų 
skaičių gyvenamajame būste 
(pristatyti pažymą iš seniūni-
jos apie deklaruotą gyventojų 
skaičių ir užpildyti Asmenų 
skaičiaus gyvenamajame būste  
deklaraciją);

Kviečiame kreiptis į UAB 
Tauragės regiono atliekų tvar-
kymo centro rinkliavos admi-
nistratorių Jurbarke, adresu 
Ugniagesių g. 1, Jurbarkas. 
Telefonai pasiteiravimui 8 
44753128, 8 64033018, 8 446 
52500. Atliekų turėtojai priima-
mi: pirmadienį – ketvirtadienį 
8.00 – 17.00, pietų pertrauka 
12.00 – 12.45.

Jurbarko rajono gyventojai 

Nuo balandžio 1 d. - vietinė rinkliava 
už komunalinių atliekų tvarkymą

reikalingas deklaracijas galės 
užpildyti ir seniūnijose.

Laiku nepateikus atitinka-
mų deklaracijų, rinkliava bus 
skaičiuojama pagal nurodytą 
nekilnojamojo turto pagrindi-
nę tikslinę naudojimo paskirtį, 
padauginus iš nekilnojamojo 
turto bendrojo ploto. Vienas 
kvadratinis metras gyvena-
mojo ploto apmokestinamas 
1.8 Lt. per metus. Pasirinkus 
mokėjimą už asmenį, mokes-
tis vienam asmeniui – 90 Lt. 
Mokėjimo pranešimus atliekų 
turėtojai gaus pagal nekilnoja-
mojo turto adresą paštu 2012 
m. birželio mėn.

 Dėl atliekų surinkimo kon-
teinerių, atliekų surinkimo 
grafikų bei kitais atliekų surin-
kimo klausimais reikia kreiptis 
į atliekų vežėją UAB „Jurbarko 
komunalininkas“, adresu Mui-
tinės g. 26A, Jurbarkas. Tele-
fonas pasiteiravimui (8 447)72 
876, 8 612 05 304. Atkreipiame 
dėmesį, kad atliekų turėtojai, 
nesikreipę į vežėją dėl kon-
teinerio ir jo neturintys, nuo 
vietinės rinkliavos mokesčio 
atleidžiami nebus.

 Jokių sutarčių nei su UAB 
Tauragės regiono atliekų tvar-
kymo centras, nei su UAB 
„Jurbarko komunalininkas“ dėl 
komunalinių atliekų išvežimo 
nuo 2012 m. balandžio 1 d. 
sudarinėti nereikės. 

„Girdžiai“ inf. 

atkelta iš 1 psl.

Anot seniūno, svarbi proble-
ma yra  gyvūnų laikymo taisy-
klių pažeidimai ir nors palaidų 
šunų gatvėse mažėja, tačiau jų 
vis dar yra.

 Jo teigimu, nors daugelis šunų 
ir nekelia pavojaus, tačiau tvarka 
yra tvarka ir reikia jos laikytis. 

Seniūnas taip pat ragino ak-
tyviau tvarkytis savo gyvena-
mąją aplinką, kiemus. Su rajono 
aplinkosaugininkais netgi yra 
suplanuotas specialus reidas, 
kurio metu apsileidėliai bus 
įspėjami.  Tai svarbu kaimynys-
tėje gyvenantiems žmonėms, juk 
nė vienam nebūtų malonu pro 
langą žiūrėti į šiukšles kaimyno 
kieme. Todėl ta proga seniū-
nas priminė, kad artėja akcija 
„Darom 2012“, kurios metu visi 
kviečiami dalyvauti ir kurti grožį 
ne tik aplink save. 

Po seniūno veiklos ataskaitos 
kalbėjo rajono vadovai: rajono 
meras apžvelgė nuveiktus dar-
bus, įgyvendintus projektus, 

supažindino su savivaldybės 
biudžetu, administracijos di-
rektorius dėmesį skyrė proble-
moms, kurias žino esant mūsų 
seniūnijoje. Administracijos va-
dovas pasidžiaugė, kad Girdžiai 
vis gražėja, vadinasi ir gyventi 
čia tampa vis smagiau. 

Po ataskaitų gyventojai buvo 
paruošę klausimų tiek seniūnui, 
tiek rajono vadovams. Susirinki-
mui įpusėjus kilo diskusijos dėl 
visuotinės rinkliavos rinkliavos. 
Keli vietiniai gyventojai buvo 
labai pasipiktinę naujai priimta 
rinkliava, todėl susirinkimas 
virto tikru debatų šou. Jie kėlė 
klausimą po klausimo ir ieško-
jo atsakymų, tačiau liko nieko 
nepešę. Įstatymus leidžia Vy-
riausybė, o rajono valdžia juos 
tik vykdo.

Esant rinkliavai, tikimasi, 
gyvensime kur kas švaresnėje ir 
tvarkingesnėje aplinkoje nei iki 
šiol. O dėl šio tikslo tikrai verta 
solidarizuotis. 

ema bilevičiūtė

Ataskaitinis susirinkimas 
Girdžiuose 
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Jau čia pat mūsų Išganytojo 
Jėzaus Kristaus Kančios ir Mir-
ties ypatingo minėjimo ir Jo 
Prisikėlimo didžiojo šventimo 
dienos – Didysis Velykų Tridie-
nis, Bažnyčios liturginių metų 
vainikas. Kiekvienas tikintysis 
katalikas turėtų stengtis kuo 
nuoširdžiau ir sąmoningiau da-
lyvauti tose svarbiausiose litur-
ginių metų apeigose, atnaujinti 
savo tikėjimą, iš naujo išgyventi 
Kristaus Prisikėlimo ir savojo 
krikšto slėpiningą ryšį, kad per 
visus metus iš šio slėpinio išgy-
venimo semtųsi krikščioniškam 
gyvenimui šviesos ir jėgų.

Visų pirma derėtų atkreipti 
dėmesį, jog Velykų šventimas 
nėra tik Velykų rytmečio Mišios 
ir procesija aplink bažnyčią. 
Dar vis nedaugeliui žinoma, jog 
Kristaus Prisikėlimas švenčia-
mas Velyknaktyje, o Velykų ryto 
pamaldose tas šventimas tik pra-
tęsiamas, dvasioje jungiantis su 
išgyvenimais šventųjų moterų, 
kurios Velykų sekmadienio rytą 
ėjo jau prie tuščio Jėzaus kapo. 

Ir tai nėra kokia nors naujiena. 
Velykų nakties šventimo liturgija 
kyla jau iš pirmųjų Krikščiony-
bės amžių. Ji tikrai įstabi, savita 
ir vertinga. Tuo tarpu rytmetinis 
Velykų šventimas tik Viduri-
niaisiais amžiais kaip kuriuose 
kraštuose nustelbė Velyknakčio 
šventimą. Ypatingai Lenkijoje, 
kur ir kilo tradicija su dūdomis 
eiti tris kartus apie bažnyčią 
(kituose katalikiškuose kraš-
tuose tokios tradicijos niekada 
nebuvo). Kadangi Žečpospolitos 
laikais ilgus šimtmečius Lietuva 
faktiškai buvo integruota į Len-
kijos sudėtį, tuo pačiu patyrė jos 
kultūrinę ir religinę įtaką, tai mes 
lietuviai, būdami iš prigimties 
stipriai konservatyvūs, šiandien 
dar vis laikomės isikibę to len-
kiško papročio.

Didysis Velykų Tridienis ir Velyknakčio liturgija
Velykų rytmečio procesija – 

tai triumfo eisena. Ji turi tikslą 
visiem parodyti svarbiausią 
krikščioniškojo tikėjimo tie-
są – jog Kristus prisikėlė. Tuo 
pačiu ji turi prasmę, tačiau 
Velyknakčio liturgijos vertė kur 
kas svaresnė. 

Galėtume sakyti, jog Velykų 
ryto procesija daugiau būtų skir-
ta tiem, kurie dar nieko negirdė-
jo apie Velykas. Tuo tarpu visi 
kurie dar laiko save Kristaus se-
kėjais, neturėtų būriuotis kažkur 
šventoriaus kampeliuose ar netgi 
už jo ribų, atokiai nuo bažnyčios, 
ir apsiriboti tris kartus apie ją ei-
nančios procesijos apžiūra. Tokie 
žmonės yra kviečiami įsijungti į 
pilnavertį Velykų iškilmės šven-
timą – į Didijį Velykų Tridienį. 
Jis prasideda vakarinėmis Di-

džiojo Ketvirtadienio Mišiomis 
ir baigiasi Velykų Sekmadienio 
vakaru.

Velykų iškilmė turi savo svar-
bų įvadą – Kristaus Kančios ir 
Mirties ypatingą paminėjimą. 
Didžiojo Ketvirtadienio vakarą 
minima Paskutinė Vakarienė. 
Tai vakaras ypatingo broliškos 
meilės pavyzdžio (kojų mazgo-
jimas Apaštalams). Tai vakaras 
skaudžios išdavystės (Judo išda-
vystė). Tai vakaras Eucharistijos 
arba Šv.Mišių įsteigimo (Švč.
Kūno ir Kraujo Aukos vertės 
parodymas per palaimintos duo-
nos ir vyno pavidalus ir realus 
pasilikimas juose). Paskutinės 
Vakarienės Šv.Mišios užbaigia-
mos procesija bažnyčios viduje 
į Švč.Sakramento garbinimo 
altorių. Ten Švč.Sakramentas 
pastatomas adoracijai.

Didysis penktadienis – mūsų 
Išganytojo kančios ir mirties ant 
kryžiaus diena. Tai skausmo ir 
pasninko diena. Todėl nuo pat 
pirmųjų amžių šią dieną nebuvo 
švenčiama Eucharistija. Vietoj 

Eucharistinės puotos – Šventų 
Mišių aukos, vyksta mūsų Vieš-
paties kančios pamaldos, kurių 
šerdis yra Kryžiaus pagarbini-
mo apeigos. Kunigas parpuola 
kniūbsčias prieš altorių. Tai 
Permaldavimo už pasaulio nuo-
dėmes diena. Todėl po Kristaus 
Kančios pagal Joną skaitymo, 
giedama visuotinė malda už 
Bažnyčią, dvasininkus; už krikš-
čionių susivienijimą; už žydus, 
už nepažįstančius Kristaus, už 
netikinčius Dievu; už valstybių 
vadovus ir už kenčiančius vargą. 
Tačiau viso šventimo centras 
– Kryžius. Kristus iškyla ant jo 
kaip Dievo tarnas, auka ir avi-
nėlis, pasiaukojantis už pasaulio 
ir kiekvieno iš mūsų išganymą. 
Kryžius atidengiamas, rodo-
mas ir iškilmingai garbinamas, 

kaip Kristaus pergalės prieš 
pražūtingąją nuodėmę garbės 
ir triumfo sostas. Priklaupdami 
prieš kryžių ir jį pagarbindami 
prisiliečiame netik lūpomis, bet 
svarbiausia – širdimi. Ne tik pa-
dėkodami už išganymo malonę, 
bet ir įsipareigodami dažniau 
stovėti prie Viešpaties Kryžiaus 
ir stipriau jį apkabinti. Viešpaties 
kančios pamaldos užbaigiamos 
procesija į Kristaus kapą.

Didysis Šeštadienis – Bažny-
čios budėjimo prie Viešpaties 
kapo, apmąstant Jo Kančią ir 
Mirtį diena. Šią dieną ne tik 
neaukojamos Mišios, bet ir ne-
dalijama Šv. Komunija (išskyrus 
kada ligonis yra mirties pavoju-
je). Tačiau saulei nusileidus jau 
pradedama švęsti Velyknakčio 
liturgija. Pirmaisiais krikščio-
nybės amžiais ji tęsdavos iki 
pat ryto, kada pirmieji saulės 
spinduliai budėjusiai, laukusiai 
pernakt bendruomenei praneša 
apie Kristaus prisikėlimą. 

Velyknakčio šventimas turi 
keturias dalis: Žiburių, Dievo 

Žodžio, Krikšto ir Aukos.
Žiburių liturgijos centre – 

Paschalas – Velykinė žvakė. Tai 
simbolis, ženklas Prisikėlusio 
Kristaus, kuris yra Pasaulio 
šviesa. Uždegdami savo žva-
keles nuo Paschalo, skelbiame, 
kad ir mes esame išplėšiami iš 
tamsos, bei perkeliami į Kristaus 
skleidžiamos šviesos karalystę. 
Toliau seka Exsultet – labai sena 
Velykinio šlovinimo giesmė. Ji 
skelbia Velykų naktį, tapusią 
šviesesne už dieną, iš mirties 
pergalingai sugrįžęs Viešpats 
skaidriai nušvito visai žmonijai, 
puolusiems grąžino nekaltumą, 
nuliūdusiems paguodą. Tai žibu-
riais pasipuošusios visos Bažny-
čios džiaugsmo naktis.

Dievo žodžio liturgijoje kau-
somės Senojo Testamento skai-
tinių, kurie ryškiausiai nušviečia 
visą išganymo istorijos eigą, 
užbaigiant per pranašus duotu 
pasaulio Atpirkimo pažadu. 
Galiausiai, kaip visos Išganymo 
istorijos aukščiausia viršūnė, iš-
kyla Pasaulio Išganytojo mirties 
ant kryžiaus žinia, o užgiedojus 
Garbės himną, uždegus žvakes 
ir šviesas, skambant varpams, Jo 
pergalės prieš mirtį – Prisikėli-
mo skelbimu.

Krikšto liturgijoje Prisikėlusio 
Kristaus šviesa nušviečia kate-
chumenų – naujai krikštijamųjų 
gyvenimus, o taip pat Krikšto 
pažadų atnaujinimu ir visų pa-
krikštytųjų gyvenimus. Šventi-
namas Krikšto ir bendruomenės 
pašventinimui skirtas vanduo. 
Pastaruoju pašlakstomi visi su-
sirinkusieji. Pradedama Krikšto 
liturgija Visų Šventųjų litanijos 
giedojimu.

Velyknakčio šventimą užbai-
giame Eucharistijos liturgija. 
Tai viso Velyknakčio ašis. Su-
sitikdami Komunijoje su Prisi-
kėlusiuoju tampame Jo pergalės 
prieš mirtį ir nuodėmę dalyviais. 
Kristus nugalėjo mirtį, o mes, 
džiaugdamiesi Jo pergale, tam-
pame naujais kūriniais. Kristaus 
Velykos yra ir mūsų Velykos, 
Bažnyčios Velykos. Kartu su 
Kristumi ir mes prisikeliame 
naujam vilties gyvenimui.

Kun. Saulius PavalKiS
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Kaip jau daugelis žino, Horst 
Ganzer yra iš Vokietijos. Ten jis 
gimė, augo ir praleido beveik 
visą savo gyvenimą, tačiau prieš 
aštuonerius nusipirko namą ir 
išėjęs į pensiją apsigyveno 
Lietuvoje. Todėl nusprendėme 
jį pakalbinti ir sužinoti, kokie 
vėjai atpūtė į mūsų kraštus, 
juk nedažnai sutiksi užsienietį 
gyvenantį mažame provincijos 
miestelyje. 

Pradėsiu nuo to, jog Horst la-
bai paprastas ir nuoširdus žmo-
gus, todėl iš karto sutiko  papasa-
koti apie save Girdžių miestelio 
žmonėms. Juk visiems smalsu, 
kas gyvena kaimynystėje. Kaip 
jau minėjau anksčiau, Horst yra 
tikras vokietis, tačiau jis pasako-
jo, kad būdamas dar visai jaunas, 
penkiolikai metų išvyko gyventi 
į Jungtines Amerikos Valstijas. 
Tai jam buvo įsimintinas gyve-
nimo momentas, nes tuo metu 
vyko Vietnamo karas, o Horst 
atliko karinę tarnybą. Labai 
nenorėjome išsiplėtoti šia tema, 
kad jam netektų vėl iš naujo iš-
gyventi praėjusių įvykių. Horst 
papasakojo tik tiek, kad po 15 
metų, praleistų JAV, jis sugrįžo 
atgal į tėvynę, kurioje susirado 
mylimą darbą ir iki 2006 metų 
ten sėkmingai dirbo.

Šiek tiek sužinoję apie Horst 
praeitį, toliau uždavėme klau-
simus apie mūsų gimtąjį kraštą, 
nes svarbiausia buvo išsiaiškin-

Horst Ganzer: Lietuva man primena Vokietiją

ti, kokia Lietuva yra žvelgiant 
užsieniečio akimis? „Lietuva 
man labai patinka, nes apylinkės 
primena gimtąją Vokietiją. Ypač 
man patinka Jurbarkas, todėl ir 
nusprendžiau čia pasilikti“,- su 
šypsena veide kalbėjo pašneko-
vas. Jurbarke teka didžiulė upė 
– Nemunas, o ji tokia pat didelė, 
kaip ir upė tekanti pro jo gimtąjį 
miestą. Taip pat pavažiavus kiek 
toliau nuo Jurbarko, Kauno link, 
yra Raudonės pilis, kuri jam 
primeną pilį, stovinčią jo gim-
tajame mieste. „Čia viskas kaip 
Vokietijoje, tik kalnų nėra“,- juo-
kėsi Horst. Dar jį labai nustebino 
vietinių žmonių draugiškumas. 
Jis minėjo, kad Girdžiuose visi 
labai paprasti, todėl čia jaučiasi 
kaip namuose. Todėl mums 
iš karto kilo klausimas: kokie 
vėjai atpūtė į mūsų kraštus? Juk 

Vokietijoje ir gamta gražesnė ir 
pragyvenimo lygis aukštesnis. 
Būtent dėl pastarosios priežasties 
Horst ir nusprendė nusipirkti 
namą Lietuvoje, nes esant aukš-
tesniam pragyvenimo lygiui 
šalyje, gerokai išauga ir sklypų 
kainos. „Vokietijoje žemė labai 
brangi, norint įsigyti sklypą ir 
pasistatyti namą reikia turėti 
daugiau nei pusę milijono“,- tei-
gė pašnekovas.

Tačiau, jei atvirai, ne dėl pigių 
sklypų jis susidomėjo Lietuva. 
Horst pasakojo, kad ši istorija 
prasidėjo dar gerokai anksčiau, 
kai buvo nugriauta Berlyno 
siena. Tuomet rytiečiams atsi-
rado puikios galimybės keliauti 
į vakarus. Taip jis pirmą kartą 
ir susipažino su lietuviais. Visą 
tą laiką Horst palaikė glaudžius 
ryšius su mūsų tautiečiais, kurie 

pakvietė vokietį į Lietuvą praleis-
ti Kalėdų atostogų. Taip viskas ir 
prasidėjo. Lietuvoje jis susirado 
draugų iš Jurbarko, o kadangi šis 
kraštas jam labai priminė Vokie-
tiją, todėl nusprendė apsigyventi 
netoli Jurbarko. Jau sukako 
penkeri metai, kai vokietis gy-
vena Girdžiuose ir yra labai tuo 
patenkintas. Turi būrį draugų, 
džiaugiasi aplinkinių gerumu 
ir yra apsuptas keturių naminių 
gyvūnėlių, kuriuos be galo myli. 
Vienas tų gyvūnų – vilkas. Nors 
ir skamba bauginančiai, tačiau iš 
tiesų taip nėra. Vilkas yra labai 
draugiškas. „Jis labai visus myli, 
ypač vaikus. Nemėgsta tik kitų 
gyvūnų, juos pamatęs jis net 
pašėlsta“,- pasakojo Horst. Todėl 
aplinkiniai kaimynai dėl savo 
saugumo gali būti ramūs, nes 
vilko šeimininkas mus užtikrino, 
kad niekam pavojaus nekyla. 

Pabaigai norėčiau pridurti, 
kad nepaisant Horst garbingo 
amžiaus, planų gražinant so-
dybą jis turi dar dešimt metų į 
priekį. O įdomiausia tai, kad jis 
viską daro savomis rankomis. 
„O ką man daugiau veikti, jei 
ne remontus daryti ir aplinką 
tvarkyti, juk esu išėjęs į pensiją, 
tai laisvo laiko turiu į valias“,- 
juokėsi pašnekovas. 

ema bilevičiūtė

Tie metai, lyg paukščiai bėga 
– nubėga. Ir nepajunti, kai 
gyvenimą imi skaičiuoti dešim-
tmečiais. O nuo dešimtmečių 
aukštumos visada norisi atsi-
gręžti atgal, apžvelgti nueitą 
kelią, pasidžiaugti tuo, kas 
pasiekta, užsimoti dar gražes-
niems darbams ateityje.

Mielieji Eliute ir Pranai, žmo-
gaus gyvenimas matuojamas ne 
metais, o nuveiktais darbais. O 
jų padarėte tikrai daug ir gerų. 
Niekada neatsisakėte scenos: 
čia ir dainavote, ir giedojote, ir 
vaidinote... Kuo daugiau šilumos 
atidavėte kitiems, tuo labiau pra-
turtėjote savo širdimi, nešdami 
šviesų žiburį savo kely.

Mes asmeniškai bendraujame 
jau nemažai metų. Galiu drąsiai 
teigti, kad jus tikrai neblogai 
pažįstu. Mane žavi jūsų jau-

Gyvenimo burė 2012 - Eliutei ir Pranui Pinaičiams
natviškumas, energija, noras 
visur ir visada dalyvauti. Ir visur 
suspėjate. Jūs sugebate žmogui 
padėti ir džiaugsme, ir nelaimėje. 
Kiek daug metų atiduota baž-
nytiniam chorui, kiek dalyvauta 
Girdžių kultūriniame gyvenime. 
Tai žmonės, kurie negali ramiai 
sėdėti ir laukti. Tik Eilutės ini-
ciatyva buvo sukurtas dramos 
teatras, kur abu su didžiausia 
meile vaidinote.

Užauginote ir išauklėjote ke-
turis šaunius vaikus. Dabar pilną 
teisę turite visą laisvalaikį skirti 
sau, savo malonumui. Jūs tai ir 
darote. O kokios šeimos šventės 
– su programėlėmis, vaidini-
mais, žaidimais, atrakcionais... 
Visko čia neatpasakosi – reikia 
pamatyti. Džiaugiuosi, kad savo 
gyvenimo kelyje sutikau tokius 
nuoširdžius, reiklius, kūrybiškus 

žmones.
Jūsų širdys nesensta ir nežyla, 

nes jos – turtingos ir dosnios, 
lyg saulės spinduliai sušildančios 
visus esančius aplink. 

Savo ir visos seniūnijos vardu 
noriu palinkėti: būkit šviesa, į 
kurią žmonės eitų, būkit šaltiniu, 

kuris širdis gaivintų, būkit tiesa, 
pagal kurią kiti save pasitikslint 
galėtų, būkit meile, kurios visi 
geistų, būkit žmonės, prie kurių 
visi prisiglaust norėtų.

Būkit laimingi!

Onutė Patašienė
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Prašvito saulutė šviesi,
Jau laukiam Velykų visi.
Vyturėliai padangėj čirena.
Pavasaris tėviškėj mano!

Kovo 23 d. Girdžių kaimo 
biblioteka vaikus pakvietė į po-
pietę ,,Velykų papročiai ir tradi-
cijos‘‘. Popietėje bibliotekininkė 
pasakojo apie Velykų švenčių 
papročius ir tradicijas. 

 Kaip seniau buvo švenčiamos 
Velykos. Velykos buvo švenčia-
mos net keturias dienas.

Pirmoji diena buvo vadinama 
Ugnies diena. Žmonės nešdavosi 
iš bažnyčios į namus pašven-
tintą ugnį. Kiaušinius margu-
čiams virdavo tik ant šventinto 
ugnies. 

 Antroji diena buvo vadinama 
Dievo Perkūno diena. Šią dieną 
eidavo visi kiaušiniauti. 

Popietė „Velykų papročiai ir tradicijos”
Trečiąją dieną būdavo žaidžia-

mi įvairūs žaidimai: supamasi, 
laistomasi vandeniu ir gausiai 
juokiamasi. Tai reiškė gerą javų 
derlių.

Ketvirtoji diena buvo vadina-
ma Ledų diena. Šią dieną žmo-
nės nieko nedirbdavo, nes bet 
koks darbas galėjo prišaukti ledų 
krušą, kuri išmuš javų lauką.

Popietės metu vaikai atsaki-
nėjo į klausimus apie Velykas , 
minė mįsles. Geriausiai sekėsi 
atsakinėti Gabijai Masaitytei ir 
Ramintai Piliukaitytei.

Po to vaikai puošė kiaušinius 
naudodami: žirnius, makaronus, 
perlines kruopas, ryžius, pupas, 
grikius, kuriuos klijavo ant kiau-
šinių su natūraliais klijais paga-
mintais iš miltų ir vandens. 

vilija StOšKienė 

Vasario mėn. biblioteka pa-
kvietė vaikus dalyvauti kny-
gos skirtuko kūrime ,,Dovana 
skaitytojui‘‘. Knygų skirtukus 
piešė vaikai nuo 1-9 klasės. 
Vaikų skirtukai tai tarsi maži 
meno kūrinėliai. Juos kuriant 
vaikai įdėjo meilės, fantazijos. 
Visi šie vaikų sukurti skirtukai 
bus dovanojami skaitytojams, 
kurie vertina knygas.  

Vaikų nupiešti skirtukai pri-
mins skaitytojui, kad negalima 
lankstyti knygų, tai pat padės 
knygas saugoti ir greičiau rasti 

Knygų skirtukai 
„Dovana skaitytojui”

skaitomą puslapį. 
Dėkoju visiems dalyvavu-

siems: Miglei Laukytei, Augustei 
Šipkaitei, Giedrei Gadliauskaitei, 
Gretai Piliukaitytei, Ramintai 
Piliukaitytei, Melanijai Damu-
šytei, Nerijui Kvedžiui, Medai 
Jankauskaitei, Deimantei Ste-
ponaitytei. 

Visi šie vaikų knygos skirtukai 
yra eksponuojami  Girdžių inter-
netiniame puslapyje. 

vilija StOšKienė 

Baier Kordija ,,Palaimingas 
Devanos sapnas”;
Chosė Baltazaras „Uždrausta 
moteris”;
Merė Roza Heiz „Vinterių mo-
teris”;
Žaklina Berd „Svaiginanti ais-
tra”;
Diana Hamilton „Apsišaukėlė‘‘, 
Džina Vilkins „Keista porelė‘‘;
Erle Stanley Gardnet „Nudistės 
užrašai‘‘;
V. Endrius ,,Žiedlapiai vėjyje‘‘;
Džeinė Anė Krens „Auksinis 
šansas‘‘;
Ema Darsi „Kelionė su šeichu‘‘, 
Kei Torp „Ugniaplaukė gun-
dytoja‘‘;
Konstancija O‘Benjon ,,Lakštin-
galų naktis”;
Elena de Strozzi ,,Gailutė‘‘;
Elena de Strozzi ,,Nuodėmių 
kartoteka‘‘
Agatha Christie ,,Mirtis ant 
Nilo‘‘;
,,Mano antroji mama‘‘;
Džil M. Lendis ,,Saulės gėlė‘‘;
V. Endrius ,,Palėpės gėlės‘‘;
Irena Buivydaitė ,,Telefoninis 
romanas‘‘;
Rosamunde Pilcher ,,Vasaros 
pabaiga‘‘;
Henrikas Šumacheris ,,Ledi Ha-
milton arba Paskutinė Nelsono 
meilė‘‘;
Lauren Weisberger ,,Ir velnias 
dėvi Prada‘‘;
Sjuzan Džonson ,,Nusidėjėlė‘‘;
Johanna Lindsey ,,Pasakyk, kad 
mane myli‘‘;
V. C. Endrius ,,Ilgoji naktis‘‘;
Ketrina Džordž ,,Širdžių ėdikas‘‘, 

Naujos knygos Girdžių kaimo bibliotekoje 

Diana Hamilton ,,Nusikalsta-
mas ryšys‘‘;
Penelopė Viljamson ,,Klemen-
tina‘‘;
Alberto Alvaresas ,,Edera‘‘;
Džudi Devero ,,Užkariavimas‘‘;
Javier Sierra ,,Paslaptinga va-
karienė‘‘;
Josephine Cox ,,Mūsų laikas‘‘;
Sandra Brown ,,Skaistuolis ir 
kekšė‘‘;
Džulija Fenton ,,Karališkasis 
pakvietimas‘‘;
Džina Keimi ,,Išdavystė‘‘;
Chosė Baltazaras ,,Uždraustas 
vyras‘‘;
Andrė Maurois ,,Rugsėjo ro-
žės‘‘;
Yasunari Kawabata ,,Tūkstan-
čiai gervių‘‘;
Torgrim Eggen ,,Dizaineris‘‘;
Frances Ferguson ,,Asmenybė 
nenustatyta‘‘;
Arthur Agatston M. D. ,,Pietų 
paplūdimio dieta‘‘;
Keitė Koskareli ,,Teisė į laimę‘‘;
,,Buvome, esame ir būsime!‘‘
Vytautas Jurevičius ,,Skausmo 
akordai‘‘;
Ričardas Vaicekauskas ,,Skriau-
da‘‘;
Vera Kovi ,,Paslaptys‘‘;
Charles Palmer ,,Kartą visiems 
laikams‘‘;
,,Gyveno senelis ir senelė pasa-
kų trobelėj‘‘.

Smulkesnė informacija apie 
naujas knygas Girdžių inter-
netinėje svetainėje. 

vilija StOšKienė 
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Kovo 30 dienos pradinukai 
laukė nekantraudami. Tai die-
na skirta kūrybinei veiklai. Kū-
rybos diena vyksta antri metai. 
Kadangi ši veikla mokiniams 
patiko, nutarėme ir šiais metais 
ją tęsti. Mokiniai gamino dar-
belius iš spalvoto popieriaus, 
margino kiaušinius, mezgė, 
siuvo, dainavo, žaidė.

Vaikus pamokyti įvairios kū-
rybinės veiklos sutiko Bosaitė 
Inesa. Ji 1-2 klasių mokinius 
išmokė iš spalvoto popieriaus 
pagaminti gaidelį. 3-4 klasių 
mokinukai pasigamino 3D pa-
veiksliukus iš pakavimo dėžių 
kartono.

Įdomios veiklos vaikai išmoko 
iš Barčienės Kristinos. Barčas 
Tadas dekupažui paruošė medi-
nius kiaušinius, o vištą - išpūtė iš 

Kūrybos diena 
montavimo putų.

Vieni mokiniai dekupažo 
būdu margino kiaušinius, o kiti 
spalvino vištą.

Pamokyti vaikus marginti 
kiaušinius kitokiu būdu sutiko 
Ušinskienė Laima.

Mokiniai ant išpūstų kiaušinių 
suko siūlus. Ši veikla pareikalavo 
daug kantrybės ir darbo. Kaip 
pasigaminti domių ir spalvingų 
darbelių Velykoms, pamokė 
Latvienė Žaneta. Stanaitienė 
Eimutė  3-4 klasių mokinius 
pamokė numegzti kepurėles 
kiaušiniams.

Visoms šios dienos MOKY-
TOJOMS nuoširdžiai dėkojame 
už pagalbą.

virginija Pinaitienė
1 klasės mokytoja

Mūsų mokyklos 1 – 4 klasių 
jaunučių choro mokinukai 
kovo 16 dieną dalyvavo Vytau-
to Didžiojo vidurinėje moky-
kloje vykusioje dainų šventėje 
,,Mūsų vardas – Lietuva“.

Turbūt jau septinti metai iš 
eilės šios mokyklos pradinių 
klasių mokytoja Monika Buitku-
vienė suburia į gražų, prasmingą 
muzikinį renginį. Mums teko 
išmokti 7 naujas, gana sudėtin-
gas respublikinės dainų šventės 
repertuaro dainas. 

Choro vadovė Onutė Patašie-
nė džiaugėsi, kad mes entuzi-
astingai, su didele meile dainai 
stengėmės kuo geriau pasiruošti, 

Dainų šventė Jurbarke 
sąžiningai lankėme būrelio užsi-
ėmimus. Juk žinojome, kad susi-
tiksime draugų iš kitų mokyklų. 
Iš viso dalyvavo choristai iš 10 
rajono mokyklų. Taigi, aktų salės 
scena vos talpino visus pamėgu-
sius dainą. 

Iš šventės grįžome kupini gerų 
įspūdžių. Labai nudžiugino, 
kad likome įvertinti, pastebėti, 
apdovanoti padėka, suvenyru, 
o svarbiausia – dideliu paku 
saldainių.

Liekame laukti naujų susiti-
kimų!

Kamilė PernarauSKaitė
4 klasės mokinė

Kovo 8 d. pradinių klasių 
berniukai surengė popietę „Na, 
mergaitės!“. Kažkaip reikėjo 
atsilyginti mergaitėms už įvai-
rias išdaigas, kurias jos krėtė 
popietės „Na, berniukai!“ metu. 
Berniukai norėjo surengti mer-
gaitėms ne tik varžytuves, bet ir 
pasveikinti jas su Tarptautine 
moters diena. Jie suko galvas ne 
tik kokias užduotis parinkti, bet 
ir kaip pasveikinti mergaites – 
būsimas moteris. Sugalvojome 
iš spalvoto popieriaus prigaminti 
daug tulpių. Taip berniukai pa-
sveikino ne tik mergaites, bet ir 
mokytojas. 

Popietė „Na mergaitės” 
Smagiai vyko popietė. Mergai-

tės pasiskirstė į dvi komandas. 
Įdomu buvo spėlioti, kas paslėp-
ta dėžutėje, stebėti, kuri mer-
gaitė greičiau suvalgys sausainį, 
liečiant jį tik burna. Buvo daug 
juoko, kai įvairias užduotis rei-
kėjo atlikti užrištomis akimis.

Už teisingai atliktas užduotis 
mergaitės rinko taškus – sal-
dainius. Pralaimėjusių nebuvo 
– abi komandos apdovanotos 
saldaininiais medaliais.

Visiems buvo linksma ir sma-
gu.

Ofelija KiMutienė
3 klasės mokytoja 

Girdžių mokyklos pradinukai
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Mokykla – tai pasaulis, ku-
riame ne tik skamba skam-
butis, aidi triukšmas ir kalba 
mokytojai. Mokykla – tai pa-
saulis, kur vyksta niekur kitur 
nepakartojamas gyvenimas, 
kur vaikai išgyvena daugybę 
jausmų, kaupia informaciją, 
džiaugiasi ir liūdi, myli ir ne-
apkenčia, auga ir bręsta... 

 Kovo 28 dieną į Girdžių 
pagrindinės mokyklos fizikos 
kabinetą susirinko ne tik mo-
kiniai, kurie buvo pasiruošę 
dalyvauti konferencijoje, bet 
ir mamos, kurios atėjo pasi-
džiaugti savo vaikų pasiekimais. 
Girdžių pagrindinės mokyklos 
pagalbos mokiniui specialistės 
propaguoja sparnų skleidimo 
teoriją, kuri teigia: SP mokinių 
sparnai skleisis, jei aplinkiniai 
padės sukurti sąlygas ir jei atsiras 
vidinis pasitikėjimas.  Pagrindi-
nis konferencijos tikslas buvo 
atskleisti SP mokinių galimybes, 
pasidžiaugti jų pasiekimais, pa-
skatinti toliau aktyviai dalyvauti 
įvairiuose renginiuose.

Konferenciją pradėjo Girdžių 
pagrindinės mokyklos direkto-
rės pavaduotoja Nijolė Kairaitie-
nė, kuri įžanginiame žodyje pa-
brėžė SP mokinių atliktų darbų, 
parengtų pranešimų reikšmę ir 
svarbą. Vėliau skambėjo SP mo-
kinių deklamuojami eilėraščiai. 
9 kl. mokinė Melanija Damušytė 
deklamavo Maironio eilėraštį 
„Pavasaris“, kurį iliustravo Po-
werPoint programa, 6 kl. mokinė 
Deimantė Steponaitytė deklama-

SP mokinių konferencija 
„Kad mokytis būtų smagu”

vo Maironio „Užmigo žemė“, o 
visų nuotaiką labai praskaidrino 
2 kl. mokinio Karolio Gečo „Kiš-
kio pyragas“. 

Toliau konferencijoje SP mo-
kinių prisistatymai ir praneši-
mai:

1. Jonas Levulis, Orinta Jurku-
tė, Deimantė Steponaitytė 6 kl. 
Pranešimas „Augalo aprašymas“ 
(lietuvių kalba).

2. Orinta Jurkutė, Jonas Le-
vulis, Deimantė Steponaitytė. 6 
kl. Pranešimas „Gamtos vaizdo 
aprašymas“ (lietuvių kalba).

3. Jonas Rekešius. 10 kl. Ra-
šinio „Mano ateities svajonės“ 
pristatymas, sveikinimas ir skir-
tukas (informacinės technolo-
gijos).

4. Deimantė Steponaitytė . 6 
kl.  „Giminės medis“ (informa-
cinės technologijos).

5. Melanija Damušytė. 9 kl. 
Ekologų būrelio tiriamosios 
veiklos pristatymas. Pranešimas 
„Mokyklos kabinetų ir koridorių 
apšvietimas“, pranešimas „Sau-

gus internetas“.
Kūno kultūros mokytojas 

Linas Klijūnas pristatė 5 kl. mo-
kinių Edgaro Karčiausko, Gyčio 
Šeškevičiaus, 6 kl. mokinių Jono 
Levulio, Deimantės Steponaity-
tės ir 8 kl. mokinio Tairono Bal-
čiaus 2011-2012 m.m. sportinius 
pasiekimus. 

Kad būtų smagiau, per per-
traukėles tarp pranešimų mo-
kiniai kartu su logopede Rūta 
Izokaitiene pažaidė įvairių mo-
komųjų žaidimų.

Konferencijos metu buvo pa-
ruošta mokinių darbų parodėlė, 
buvo eksponuojami kolektyvi-
niai darbai.

SP mokinių konferenciją „Kad 
mokytis būtų smagu“ apibendri-
no ir apdovanojimus dalyvavu-
siems mokiniams įteikė Jurbarko 
rajono Švietimo skyriaus vyr. 
specialistė Dalia Jaramavičienė.

    
vyr. specialioji pedagogė 
rima MiKalKėnienė

Kovo 19-23 dienomis vyko 
tarptautinė akcija „Savaitė be 
patyčių“, kurią iniciavo „Vai-
kų linija“. Jau treti metai, kai 
prie šios akcijos prisijungia ir 
mūsų mokykla.

Kiekvienais metais šios ak-
cijos metu ypač daug kalbama 
apie patyčias, bet mes sten-
gėmės kuo daugiau kalbėtis 
apie gerus dalykus. Šių metų 
simbolis buvo – „Draugystės 
knyga“ bei skirtukai kny-
goms.

Mokykloje buvo stendas, 
kuris kasdien pasipildydavo 
gražiomis istorijomis apie 
draugystę, draugus ir nau-
dingais patarimais, kaip su-
sirasti  tikrą draugą ir kaip 
jį išsaugoti. VO „Gelbėkit 
vaikus“ grupės „Prisijunk“  
narės Irma, Karolina ir grupės 
vadovė Irena vedė renginukus 
pradinių klasių mokiniams. 
Su pirmos ir antros klasių 
mokinukais skaitėme pasaką 
„Pykčio laiptai“, diskutavome, 
ką reikėtų daryti, kad suval-
dytum savo pyktį ir apie tai, 
kaip galima būtų jų išvengti. 
Vėliau spalvinome knygutės 
iliustracijas, kurias nupiešė 
aštuntokė Paulina. Trečioje 
ir ketvirtoje klasėse žaidėme 
žaidimą „Kiškio nuotaikos“ 
ir statėme spalvotas moky-
klas. Visi pradinukai klasėse 
su mokytojomis kūrė knygų 
skirtukus.  Vyresnėse klasėse 
klasių valandėlių metu vyko 
pokalbiai apie draugystę be 
patyčių, kartu su lietuvių 
kalbos mokytojomis Rima ir 
Kristina moksleiviai rinkos 
patarles, priežodžius, eilėraš-
čius, pasakojimus šia tema.

Šią savaitę mokyklos biblio-
teka pasipildė trimis naujomis 
pačių mokinių padarytomis 
knygutėmis - tai pradinukų 
spalvinta knygute “Pykčio 
laiptai“, penktokų ir šeštokų 
knygutė , kurioje surinkti 
gražūs žodžiais apie draugystę 
bei vyresnių mokinių pareng-
ta knyga „Draugams ir apie 
draugus“. Dviejų knygučių 
kopijos bus padovanotos kai-
mo bibliotekai.

Grupės „Prisijunk” 
narė irma

„Savaitė be 
patyčių”

„Miškinėli, Samanėli,
aš girelės nekertu,
aš lizdelio neplėšiu,
paukščių žvėrių nemušu,
man kelio nepastok...“

Taip žmonės sakydavę eida-
mi į girią. Pratęsdami senolių 
tradicijas, kasmet mokykloje 
minime Žemės dieną. Ir šie-
met gausus mokinių būrys 
susirinko, kad galėtų prisiminti 
tai, ką išmoko per pamokas, 
pasivaržyti, kam seksis geriau 

Gyvybės žalias medis
išspręsti kryžiažodį, atpažinti 
medžių šakeles, atsakyti į vik-
torinos klausimus ar sukurti 
linkėjimus Žemei.

Popietė prabėgo labai greitai, 
nes Ekologų būrelio nariai ne tik 
paruošė užduotis, bet ir skaitė 
pranešimus, visus linksmino 
pradinukų choras „Spindulys“. 

Visi dalyviai buvo apdovanoti 
Padėkos raštais ir minkštais 
žaisliukais, lankstinukais apie 
gamtą. 

Baigti norėtume Džeraldo 

Darelo, pasaulinio garso gam-
tininko, rašytojo žodžiais:
„Atsimink, kad augalai ir gyvū-
nai neturi deputatų,
jie neturi kam rašyti,
negali streikuoti,
jų niekas neužstos, išskyrus mus, 
žmones,
nes mes kartu su jais šioje pla-
netoje gyvename,
bet nesame jos savininkai.“

ekologų būrelio nariai
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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.

Kovo  2  dieną  Jurb arko 
A.Giedraičio - Giedriaus gim-
nazijoje vyko Jurbarko rajono 
bendrojo lavinimo mokyklų 
smiginio varžybos.

Mūsų mokyklos berniukų 
komanda iškovojo antrąją 
vietą.

Komandos sudėtis: 
Deividas Žilinskas ir Arnas 

Šeršniovas.

„Drąsūs, stiprūs, 
vikrūs”

Kovo 13 dieną vyko Jurbarko 
rajono kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų 5 - 6 klasių 
drąsūs, stiprūs, vikrūs varžy-
bos.

Mūsų mokyklos komanda 
iškovojo antrąją vietą.

Kovo 14 dieną Girdžių pagrin-
dinėje mokykloje vyko Jurbarko 
rajono kaimo vietovių bendrojo 
lavinimo mokyklų 4 - tų ir že-
mesnių klasių „Drąsūs, stiprūs, 
vikrūs” varžybos.

Mūsų mokyklos komanda 
iškovojo pirmąją vietą.

Kovo 24 dieną Jurbarko Nau-
jamiesčio vidurinėje mokykloje 
vyko Lietuvos moksleivių olim-
pinio festivalio kaimo vietovių 
BLM 4 - tų ir žemesnių klasių 
„Drąsūs, stiprūs, vikrūs” zoninės 
varžybos.

Mūsų mokyklos komanda 
iškovojo antrąją vietą!

3x3 -III vieta
 Kovo 6 dieną Veliuonos A. J. 

Juškų vidurinėje mokykloje vyko 
Jurbarko rajono kaimo vietovių 
krepšinio 3x3 varžybos. 

Mūsų mokyklos mergaičių 
komandą iškovojo trečiąją 
vietą. 

Komandos sudėtis: 
Saulė Šeršniovaitė, Simona 

Bakšytė, Onutė Petrikytė.

Smiginys - II vieta

Kovo mėn.  Jurbarko m. Vy-
tauto Didžiojo mokykloje vyko 
piešinių konkursas „Mūsų var-
das – Lietuva“. Jame dalyvavo 
rajono mokyklų pradinukai. 
Mūsų mokyklos 3 kl. mokinys 
Aurimas Kvedys savo amžiaus 
grupėje užėmė 3 vietą, antrokei 
Miglei Laukytei atiteko paskati-
namoji vieta. 

Sveikiname juos ir linkime 
naujų kūrybinių laimėjimų!

Ofelija KiMutienė
3 klasės mokytoja

Piešinių konkursas 
„Mūsų vardas - Lietuva”

Kovo 7 dieną 4 klasės mokinė 
Akvilė Antanaitytė dalyvavo IV 
klasių lietuvių kalbos diktanto 
rašymo konkurse Naujamiesčio 
mokykloje ir užėmė 4 vietą.

Kovo 9 dieną pradinių klasių 
mokinės dalyvavo meninio 
skaitymo konkurse, kuris vyko 
Jurbarko A. Sodeikos meno 
mokykloje. 

Dalyvavo 1 klasės mokinė 
Milda Jurgilaitė. Ji padeklamavo 
M. Vainilaičio eilėraštį ,,Vėjas ir 
siuvėjas''. 4 klasės mokinės Ka-
milė Pernarauskaitė - J. Erlicko 
"Privaloma vasara" ir Akvilė 
Antanaitytė - J. Erlickas "Sena 
knyga''. Mergaitės gražiai pa-
deklamavo savo pasirinktus 
eilėraščius.

virginija Pinaitienė
1 klasės mokytoja 

Pradinukų konkursai

Mokinių pasiekimai
Sporto

Sveikiname!
linas KliJūnaS

kūno kultūros mokytojas

Mokslo

Kovo 23 dieną Vytauto Didžio-
jo vidurinėje mokykloje vyko 
rajoninė 5-8 klasių matematikos 
olimpiada.

Girdžių pagrindinės mokyklos 
garbę gynė - 5-tos klasės mokinė 
Gabrielė Zaronaitė ir 6-os klasės 
mokinė Inga Žilinskaitė.

Sveikiname Gabrielę Zaro-
naitę užėmusią pirmąją vietą!

Zita bilOtienė
matematikos mokytoja

Matematikos 
olimpiada - I vieta

Mūsų  mokykloje jau tapo 
kasmetinė tradicija vieną anks-
tyvo pavasario naktį praleisti 
mokykloje. Taip mes minime 
tarptautinę miego dieną. 

Už šio renginio paruošimą 
buvo atsakingi 8 klasės mokiniai. 
Labai daug gerų minčių pateikė 
Paulina. Ji ir buvo renginio or-
ganizatorė ir vedėja. Talkinant 
klasės draugams parašėme gana 
originalų skelbimą, papuošė-
me aktų salę, kur vyko vakaro 
dalyvių pasirodymai, žaidimai, 
šokiai.

Pasiryžusių praleisti nemigo 
naktį mokykloje 5 - 10 klasių tar-
pe atsirado gana daug. Apranga 
- pižamos, šlepetės, chalatai...

 Mūsų programą labai pagy-
vino iš Jurbarko atvykęs pro-
jektinis autobusiukas. Svečiai 
pademonstravo daug naujų, 
įdomių žaidimų. Į šią veiklą 
buvo įjungti visi vakaro dalyviai. 
Nepajutome, kaip prabėgo pu-
santros valandos. NUOŠIRDUS 
AČIŪ JIEMS.

Po to pavakarieniavome ir 
subėgome žiūrėti kino filmą 

NEMIGO NAKTIS minint 
MIEGO DIENĄ Girdžiuose

,,Lūšnynų turtuolis". Vėliau 
persikėlėme į sporto salę. Links-
mai sužaidėme tenisą uždengtu 
tinklu, ,,kirtome bulvę" ir t. t. 
Mėgstantys šokti pasiliko aktų 
salėje.

Apie vidurnaktį atsirado no-
rinčių prigulti poilsiui. Tačiau 
ištvermingiausieji dar vis atrado 
sau įdomios veiklos. Todėl vieni 
gulėsi, kiti - kėlėsi... Visiems 
rūpėjo pajuokauti: išpiešti mie-
gantiesiems veidus, ,,padaryti 
tatuiruotes" ir pan. Ir taip dau-
guma liko nemigusių.

Švintant vaikai jau pradėjo 
žvalgytis pro langus, ėmė svajoti 
apie savo lovas namuose. Kadan-
gi buvo gaila žiūrėti į  vaikučių 
nemigos iškankintus veidus ir 
,,nuopuolius nuo kojų" , pradė-
jome pakuotis miegmaišius. Taip 
ir neįvyko bendra mankšta, ben-
dri pusryčiai, atsisveikinimas... 
Tačiau jau kitą dieną aptariant 
renginį, visi linksmai dalijosi 
įspūdžiais ir neatmetė galimybės 
dėl kitų metų nemigo dienos.

aštuntokai

Velykinis šeimų - draugų turnyras
Varžysimės tinklinio aikštelėje, 
 suksime smegenis prie šaškių lentos 
  ir miklinsime savo ranką smiginio rungtyje.

Data: Š. m. balandžio 6 d.
Laikas: 16.30 val.
Vieta: Girdžių pagrindinė mokykla
Reikalavimai komandai:
3 žaidėjai, mišri, 2 šeimos nariai ir 1 draugas

laukiami visi – dideli ir maži!

Organizatoriai

 


