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Rugpj ūtis 
 
Rugpjūčio 23 d. gimnazijoje prasidėjo VŠĮ „A. Žebrausko improvizacijos teatras ir 
mokykla" organizuojamas projektas „Bendraukime be sienų". Tai improvizacijos 
modelis aprėpiantis mokyklos bendruomenės narių komunikacinių, saviraiškos ir 
kūrybinių gebėjimų ugdymą. 
 
Rugpjūčio 30 d. gimnazijoje įvyko VŠĮ „A. Žebrausko improvizacijos teatras ir 
mokykla" organizuojamas projekto „Bendraukime be sienų" mokytojų ir administracijos 
darbuotojų grupės veiklos pristatymas. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Rugs ėjis  
 
 
Rugsėjo 3 d. Mokslo metų pradžios šventė. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Rugsėjo 3-17 d. gimnazijoje vyko VŠĮ „A. Žebrausko improvizacijos teatras ir 
mokykla" organizuojamo projekto „Bendraukime be sienų" darbas su mokinių 
grupėmis. Dalyvavo 32 Ig-IVg mokiniai. 
  
Rugsėjo 21 d. Įvyko Gimnazijos mokinių prezidentės inauguracijos ceremonija. Jai 
vadovavo mokytojas Eimantas Vitkauskas. Sveikiname Eglę Barysaitę tapusią visateise 
mūsų Gimnazijos mokinių prezidente.  
 

  
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Rugsėjo 21 d. gimnazijoje įvyko kalbų mokytojų kuruojamas renginys „Kalbų diena". 
Šio renginio metu turėjome progą išgirsti kokios įvairios kalbos skamba Europoje. 
Pasirodė 6-8, Ig-IVg klasės.   
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Rugsėjo 23 d. Senosios Varėnos šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje šešioliktą kartą 
buvo įteikti garbingi apdovanojimai šių metų „Sidabrinės bitės" laureatams. Sveikiname 
mūsų gimnazijos direktorę Reginą Sakalauskienę, tapus 2012 m. apdovanojimo 
laureate. „Sidabrinės bitės" ženklas įteikiamas aktyviems kultūros veikėjams nuo 1996 
m. Apdovanojimas įsteigtas Varėnos kultūros ir meno tarybos sprendimu, Varėnos 
rajono kultūrai nusipelniusiems žmonėms. 

  
 Rugsėjo 26 d. visi pradinukai išsiruošė į Trakus. Pakeliui sustoję užlipo ant Lepelionių 
piliakalnio, vadinamo Napoleono kepure. Apžiūrėję „Velnio duobę", nuvyko į Trakų 
pilį.   
 

  
Zitos Kulakauskienės nuotraukos 
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Rugsėjo 27 d. atidaryta parodėlė „Rudenėlio kraitė", ją paruošė I g. klasė.   
 

 
Jolitos Šmitaitės nuotraukos 

 
Rugsėjo 27-28 d.   
 Merkinės V. Krėvės gimnazijoje baigėsi rugpjūčio - rugsėjo mėnesį vykęs  
VŠĮ „A. Žebrausko improvizacijos teatras ir mokykla" organizuojamas projektas 
„Bendraukime be sienų", (įgyvendinamas ES socialinio fondo lėšomis), sutelkęs 
draugėn Gimnazijos mokytojus, mokinius ir tėvelius.  
 Mokymų metu, projekto dalyviai turėjo galimybę išbandyti naują ugdymo 
metodą, paremtą Lietuvoje unikaliu improvizacijų modeliu. Susipažinome su 
pagrindiniais tokio modelio taikymo akcentais, atlikome praktines užduotis, kurios 
puikiausiai tinka siekiant praturtinti komunikavimo, tolerancijos įgūdžius. Taip pat tai 
buvo gera proga pažinti mumyse glūdinčias galimybes, kurioms kartais tiesiog 
nesuteikiame progos atsiskleisti. Kiekviena seminaro dalyvis įgijo unikalios, gilų įspūdį 
paliekančios patirties, leidžiančios žvelgti į pasaulį, save, bei aplinkinius kitu žvilgsniu, 
kuriame daug daugiau draugiškumo, kuriant saugią ir kūrybišką bendruomenę 
mokykloje. 
 

Vytautas Černiauskas 

 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Rugsėjo 29 d. vyko šventinis renginys  –  septynioliktoji Grybų šventė „Su gimimo 
diena, Europos grybų sostine!", skirta Varėnos miesto 150-mečio jubiliejui paminėti. 
Dalyvavo mūsų Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Sukčius“ ir jaunieji menininkai: 
Rokas, Domantas, Silvija, Aira, Jolita ir Modesta. 
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Spalis 
 
Spalio 4 d. vyko „Konstitucijos egzaminas 2012“, kurį organizavo LR Teisingumo 
ministerija. Savo žinias pasitikrino ir mūsų gimnazijos mokiniai. Pradinukai atliko 
kūrybinę užduotį, vyresniųjų klasių mokiniai sprendė testą.   
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Spalio 4 d. Dzūkijos nacionalinio parko lankytojų centre Merkinėje buvo atidaryta 
Lietuvos centrinio valstybės archyvo paruošta paroda „Laisvės vardas – Lietuva”. 
Parodos atidaryme dalyvavo LCVA darbuotojai ir Merkinės bendruomenės atstovai, 
Merkinės V. Krėvės vardo gimnazijos vadovai ir moksleiviai, Parko darbuotojai, centro 
lankytojai. Lietuvos centrinio valstybės archyvo direktoriaus pavaduotoja Gražina 
Sluckaitė pristatė parodą, kurioje eksponuojami dokumentai atspindinti Lietuvos kelią į 
Laisvę, pirmuosius, svarbiausius žingsnius, įtvirtinant atkurtą Lietuvos valstybę bei 
nueitą kelią, siekiant Europos Sąjungos narystės. Dokumentų sklaidos skyriaus vedėja 
Džiuginta Stankevičienė papasakojo apie LCVA archyvo kūrimosi istoriją, saugomų 
dokumentų klasifikaciją ir apimtį. Didelį parodos atidarymo dalyvių susidomėjimą 
sukėlė parodyti dokumentai, atspindintys Merkinės istoriją, švietimą ir turiningą 
miestelio gyvenimą 1918 – 1940 m.  

Algimantas Černiauskas, Dzūkijos nacionalinio parko  
Merkinės lankytojų centro vadovas 

 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Spalio 5 d.  „Mokytojų diena“.  
Abiturientai turėjo puikią progą artimiau susipažinti su mokytojo profesija, sužinojo 
kokių įgūdžių, kompetencijų reikalauja šis darbas. Gimnazistai vedė pamokas ir 
mokiniams, ir mokytojams. Varėnoje vyko šventinis koncertas, spektaklis „Škac mirtie, 
visados škac".  
 

 
 Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Mielas Mokytojau, 

  
Kaskart Tu esi vis kitoks. Net ir įvairiais Lietuvos istorijos laikais buvai šviesos kariu, 
kažkuo nauju ir vedančiu paskui save. Tavo namai – Tėvynėje. Kuri ją, puoselėji savo 
minties, erudicijos, pavyzdžio galia. Tavo darbai susieti nematomais saitais su naujo 
žmogaus pasaulėjautos sutvirtinimu, tautinės savimonės formavimu ir daugeliu kitų 
didelių ir mažų žygdarbių vaiko labui. Ačiū Tau, visi Tavo darbai reikalingi, tad 
norėtume palinkėti tęsti juos. Taip pat – dvasios harmonijos ir polėkio: siekiant, 
skatinant, atrandant...  

Su profesine švente, 
Gimnazijos administracija 

 

Spalio 9 d.  gimnazijos direktorė R. Sakalauskienė ir kūno kultūros mokytojai dalyvavo 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vykusiame posėdyje, kurio metu buvo 
apdovanojamos 2011-2012 mokslo metų VII Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
bendrojo ugdymo mokyklos nugalėtojos ir prizininkės. Mūsų Gimnazijos mokiniai 
laimėjo trečiąją vietą. Sveikiname!   
 
Spalio 11 d. gimnazijoje vyko jaunųjų poezijos kūrėjų popietė „Spalvingoj eilėraščių 
pievoj“. Renginį kuravo M. Leskauskienė ir L. Čaplikienė.  
 
 Dauguma poetų į klausimą, kodėl jie rašo poeziją, atsako, kad tam įtakos 
turi aplinka, kurioje užaugo, neapsakomo grožio gamta, kuri suformavo tokius bruožus, 
kaip jautrumą grožiui, meilę gamtai. Taigi Merkinėje augantiems vaikams ypač 
pasisekė, nes jie kaip tik gyvena pačiame gražiausiame Lietuvos kampelyje, todėl ir 
poezijai gimti yra puikios galimybės. Neveltui rudeniško gamtos grožio įkvėpti spalio 
11 d. į gimnazijos skaityklą susirinkę jaunieji poezijos kūrėjai darganotą ir niūrią rudens 
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dieną savo eilėmis stengėsi ją padaryti šiltesne, braidydami po „Spalvingą eilėraščių 
pievą“ (taip vadinosi poezijos popietė). 
 Pristatyti savo kūrybą yra sudėtinga jau patyrusiems poetams, o ką jau 
kalbėti apie tik pradedančius kurti ir nenorinčius tai atskleisti didesnei auditorijai. Todėl 
susirinko tik bendraminčiai, iš kurių drąsiausi buvo patys mažiausieji. Labai nustebino, 
kad tarp kuriančiųjų atsirado nemaža dalis berniukų. Skaityta poezija išsiskyrė savo 
įvairumu: vaikiškumas, atvirumas atsiskleidė pačių mažiausiųjų eilėraštukuose, kiek 
vyresniųjų eilėse  atsirado gilesnė mintis, o pačių vyriausiųjų išgyvenimai, jausmai ir 
mintys atsiskleidė jau sudėtingesniuose kūriniuose. 
 „Poezija – tai baltas lapas ir keletas raidžių, prabilusių širdies vardu...“ 
Taip kalbėjo patys jaunieji kūrėjai ir jų pasiklausyti atėję mokytojai. Labai džiugu, kad 
savo dainuojamąja poezija popietę pradėjo gimnazijos dailės mokytojas V. Černiauskas, 
kurio iniciatyva vaikai pasijuto tikrais popietės dalyviais, atveriančiais savo galbūt 
slapčiausias mintis. Visi sušilome ne tik nuo ramiai plazdenančių žvakių liepsnelių, bet 
ir nuo vaikiškais balsais skaitomų nuoširdžių eilių. 
 Poezija džiugina ir turtina žmogų, ugdo jo jausmus, vaizduotę. VU 
docentės R. Tuklytės teigimu, skaitydami eilėraštį, mes patiriame kito žmogaus 
išgyvenimus, jausmus. Eilėraštyje atpažįstame ir savo žmoniškąjį patyrimą: kai ką 
panašaus iš to, kas jame sakoma ir ką savyje jau turime. 
 O ką jau kalbėti apie kuriančius vaikus, kurie dar daugiau išgyvena, patys 
kurdami. Šiandien poeziją vaikams kuriančių poetų vis mažėja, todėl norisi, kad bent 
keli iš čia skaičiusiųjų taptų tais poetais, kurie rašytų eiliuotus kūrinius ir ypač vaikams. 
Jie žavi savo ritmu, skambumu, sklandumu. Juos skaitant ar jų klausantis, galima 
džiaugtis, šypsotis, liūdėti. Kiekvieno iš mūsų vidinis pasaulis, jausmai pasižymi 
savitumu, todėl ir nuomonės apie kūrinį skirtingos. Labai džiugu, kad mūsų jaunieji 
poetai tomis savo nuomonėmis ir pastebėjimais pasidalino su visais. 
 Galbūt vieniems perskaitytas savos kūrybos eilėraštis bus pirmas ir 
paskutinis, o kai kam bus geras stimulas tolimesnei kūrybai. Kaip yra pasakiusi poetė R. 
Skučaitė: „jei iš šimto vaikų bent vienas pajus eilėraštį, patirs jo pasaulį, jau vien dėl to 
verta rašyti.“ Todėl viliamės, kad atsiras vis daugiau rašančių ir mes vis dažniau 
galėsime susitikti romantiškoje ir poetiškoje aplinkoje.  

Laima Čaplikienė 

 
 

 
 Vytauto Černiausko ir Laimos Čaplikienės nuotraukos 
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Spalio 12 d. Alytuje „Loretos galerijoje" įvyko mūsų IIIg kl. gimnazisto Domanto 
Nedzinsko tapybos darbų parodos „Tai, kas realu" atidarymas.  
 

 
 
Spalio 15-19 d. gimnazijoje vyko „V. Krėvės savaitė", skirta Vinco Krėvės 130-ųjų 
gimimo metinių sukakčiai paminėti. 
 

 
 

 

 Iliustruojame V. Krėvės kūrybą. Susitikimas su E. Buržinskiene. Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Veikla per V. Kr ėvės savaitę 15-19 d. 
  

Klasės Veikla Atsakingas 
Pirmadienis 

1-4 Piešinių parodos „Dainavos senų žmonių padavimai mūsų 
piešiniuose“ atidarymas (1 aukštas) 

Pradinių kl. mokytojai 

Ig „Internetiniai šaltiniai: V. Krėvės gyvenimas ir kūryba“ G. Rudzis 
IIIg, IVg. Dailės pamoka „Dainavos šalies valdovų portretai“ V. Černiauskas 
  Plakatų paroda „Dzyvų dzyvai“  (3 aukštas) V. Černiauskas 
  Stendas „Krėvė ir politika: Dainavos šalies valdovo rinkimai“ R. Lesniauskienė 

Antradienis 
1-4 Susitikimas su Subartonių V. Krėvės muziejaus direktore E. 

Buržinskiene (skaitykloje) 
Pradinių kl. mokytojai 

6 Istorijos pamoka „V. Krėvė – Dainavos sūnus, rašytojas, 
politikas“ 

E. Vitkauskas 

6 „Internetiniai šaltiniai: V. Krėvės gyvenimas ir kūryba“ G. Rudzis 
7 Lietuvių k. pamoka „V. Krėvės „Skerdžiaus“ mitinės būtybės, 

sąsajos su mitologija“ 
R. Varanavičienė 

8 Lietuvių k. pamoka „V. Krėvė „Skerdžius“ R. Osinskienė 
IIg Lietuvių k. pamoka „Tautinių mažumų klausimai V. Krėvės 

kūryboje“ 
R. Varanavičienė 

5 – IIg Piešinių paroda „V. Krėvės kūrinių personažai“ V. Černiauskas 
IVg Dailės pamoka „Dainavos šalies valdovų portretai“ V. Černiauskas 
  Krivaičių krikštynos (po 6 pamokų) S. Pūtys, R. Osinskienė 

Trečiadienis 
1, 2 Pokalbiai apie V. Krėvę. Kūrinių skaitymas Z. Kulakauskienė, 

A. Kulakauskas 
3-4 Išvyka „V. Krėvės takais“ (Šarūno kalnas, Vincuko ąžuolas, 

Gilšės ežeras) 
R. Alekšiūnienė, 
M. Truncienė 

5 Dailės pamoka „Subartonys – Merkinė. V. Krėvės takais“ V. Černiauskas 
7 Informatikos pamoka „V. Krėvės pasaulis internetinėje erdvėje“ R. Bingelienė 

7 Lietuvių k. pamoka „V. Krėvės „Skerdžiaus“ mitinės būtybės, 
sąsajos su mitologija. Šiuolaikinio žmogaus ryšys su gamta“ 

R. Varanavičienė 

Ig Viktorina „Ką žinau apie V. Krėvę“ R. Osinskienė 
IIIg Talka V. Krėvės muziejaus sodyboje Subartonyse Renata Černiauskienė 

Ketvirtadienis  
6 Lietuvių k.  pamoka „Moralės problemos V. Krėvės 

„Galvažudyje“, diskusija „V. Krėvės vaikai ir šiuolaikiniai 
vaikai: priešpriešos ir paralelės“ 

R. Varanavičienė 

6 Dailės pamoka „Subartonys – Merkinė. V. Krėvės takais“ V. Černiauskas 
IIg Lietuvių k.  pamoka „Kelių religijų implikacija V. Krėvės 

kūryboje 
R. Varanavičienė 

  Krepšinio turnyras 3x3 „Vincuko ąžuolas“ V. Lukšys, 
L. Nekrošius, T. Barysas 

Pirmadienis – ketvirtadienis 
IIIg kl. Projektinė veikla „Vinco Krėvės drama „Skirgaila“ politiniame 

ir kultūriniame kontekste“ 
R. Černiauskienė 

  

 

 
Ig krikštynų akimirkos. Jolitos Šmitaitės nuotraukos 
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Vinco Kr ėvės vardo gimnazija Merkinėje šventė  
rašytojo 130-ąsias gimimo metines 

 
 Visą savaitę, spalio 15-19 dienomis, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje 
vyko renginiai, skirti paminėti Vinco Krėvės 130-ųjų gimimo metinių sukaktį.  
Visą pirmąjį aukštą užėmė dailės parodos: mažieji piešė „Dainavos senų žmonių 
padavimus“, vyresnieji iliustravo įvairiausius V. Krėvės kūrinius ir rašytojo sukurtus 
valdovų portretus. Vyko netradicinės lietuvių kalbos ir literatūros, istorijos, dailės ir 
informatikos pamokos. Gimnazijoje svečiavosi Subartonių V. Krėvės memorialinio 
muziejaus direktorė Evelina Buržinskienė, kuri supažindino pradinukus su rašytojo 
kūryba. Tradiciškai II g klasės gimnazistai surengė krikštynas Ig klasės gimnazistams, o 
IIIg vaikai vyko į talką Subartonyse padėti sutvarkyti rašytojo kapo ir muziejaus 
kiemelio erdvę. Neliko nuskriausti ir sportininkai, turėję progą išmėginti jėgas krepšinio 
turnyre „Vincuko ąžuolas“.  
 Spalio 19-oji – svarbiausių renginių diena. Šių metų minėjimo tema 
„Kr ėvė ir politika: gyvenimo miglose” skilo į dvi dalis. Pirmoje, kuriai vadovavo 
lietuvių kalbos mokytoja Renata Varanavičienė, virė Simajudo turgus, kur už specialiai 
tokiai progai sukurtus pinigėlius – krėviukus, buvo galima įsigyti ir gardumynų, ir 
skanumynų, ir puokščių,ir sendaikčių, ir pačių vaikų padarytų rankdarbių. Tuo pat metu 
vyko ir tiesioginė improvizuota TV laida „Dainavos šalies valdovo rinkimai“, kuriai 
dirigavo antrokė gimnazistė Jolita Šmitaitė. Buvo siūloma rinktis iš trijų kandidatų – 
Skirgailos iš to paties pavadinimo tragedijos (IIIg kl. Matas Pauliukas), Zubrio sūnaus iš 
„Milžinkapio“ (Ig kl. Žygimantas Minelga) ir azerų tautos atstovo Arkazario iš 
parabolės „Indas, kuriame karalius laiko geriausią savo vyną“ (IIg kl. Ovidijus 
Čaplikas). Vyko šauni rinkiminė kampanija, kurios metu būsimi rinkėjai (5 – 8 kl. 
mokiniai ir visi mokytojai bei svečiai) galėjo išklausyti ir kandidatų kalbų, ir pamatyti 
filmus apie juos, išgirsti, ką mano oponentai, objektyvūs politologai, ką byloja 
metraščiuose aprašytos kandidatus supančios asmenybės. Pagaliau buvo galima 
įsiklausyti ir į griežtą etikos komisijos žodį, kur I – III g klasių atstovai – etikos sargai – 
skaitė rimtus pranešimus „Ar valdžia ir moralė suderinami dalykai?“ Šioje įnirtingoje ir 
atkaklioje, bet korektiškoje kovoje rinkėjų valia laimėjo jaunasis Zubrys. Beje, kaip ir 
priklauso, TV laidoje po kiekvieno rinkiminės kampanijos etapo buvo reklama – 5 – 8 
klasių mokiniai, visą mėnesį gilinęsi į „Šiaudinės pastogės“ veikėjų gyvenimus, turėjo 
pristatyti savo bendruomenės krivulę bei parodyti folklorinį numerėlį. 
 Tuo tarpu rudeniškais lapais jaukiai išpuoštoje sporto salėje vyko kita 
iškilminga ceremonija – abiturientai krikštijo mažiausiuosius pirmokėlius – krėviukais. 
Po krikštynų pastarieji keliavo į Subartonis, o gimnazistai turėjo progą išgirsti 
intriguojančią ir paveikią svečio iš Vilniaus, Vinco Krėvės – Mickevičiaus 
memorialinio muziejaus – buto direktoriaus Vlado Turčinavičiaus paskaitą „Kr ėvė 
politikos liūne“. 
 Antroje renginio dalyje mūsų laukė itin rimtas improvizuotas spektaklis 
„Kr ėvė gyvenimo miglose“, kurį režisavo lietuvių kalbos mokytoja Rita Černiauskienė. 
Prieš mūsų akis prabėgo visas rašytojo gyvenimas – nuo vaikystės ligi pat mirties. Jo 
vingiais, žingsnelis po žingsnelio, mus vedė šauni improvizacijos būrelio trupė – 
vienuolika vaikinų ir keturios merginos iš vyresniųjų klasių. Scenoje pasirodę 
gimnazistai labai tiksliai ir sumaniai perteikdavo reikšmingesnius rašytojo biografijos 
epizodus, įkūnydami juose veikusius asmenis, tarsi dar kartą įrodydami, kad Merkinėje 
mokosi itin gabūs ir talentingi žmonės, kurie geba išlaikyti aukštą pasirodymo lygį iki 
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paskutinės sekundės. Taip pat džiugino iš salės įsiterpiantys mokytojai Linas Nekrošius, 
Rasa Alekšiūnienė, reikalingu momentu tai perskaitantys rašytojo ar svarbaus autoriteto 
mintis, tai poetiniu žodžiu prikaustę klausytojo ausis prie painių Lietuvos istorijos 
vingių. Itin papuošė pradinukų ir „Kukumbalio“ vaikų dzūkiškos dainelės, rateliai, 
žaidimai, tarsi tatai jie iš paties profesoriaus Krėvės užrašytųjų močiučių būtų išmokę. 
Vien ko vertas mokytojų Kęstučio Breidoko ir Gintauto Rudzio duetas bei kiti 
muzikiniai intarpai, labai vykusiai papildę ir pabrėžę įvairias itin skaudžias rašytojo 
biografijos detales. Spalvingas ir sudėtingas tas rašytojo gyvenimas, pažymėtas 
nuolatiniais siekiais, maksimalistiniais užmojais, valdžios troškimu ir, žinoma, 
tautiškumo skatinimais, lietuvio mentaliteto kėlimu, jo dvasios puoselėjimu. Dar 
sudėtingesnis laikmetis užgriuvo V. Krėvės kartos žmones, o ir jo paties ši sunki 
išbandymų dalia neaplenkė: vienas kitą keičiantys karai, okupacijos, emigracija... Tatai 
sudėtinga ir vienu sakiniu niekaip nepavyktų nusakyti. Todėl tai, ką išvydome scenoje, 
– paliko gilų įspūdį ir leido dar kartą suvokti, koks gi didis žmogus gyveno ir kūrė 
Dainavos žemėje ir į kokias sudėtingas gyvenimo pinkles jis buvo patekęs.  
 Belieka padėkoti mūsų gimnazistams, auklėtojams, vadovams, 
mokytojams, gerbiamiems svečiams Vladui Turčinavičiui, aktoriui Tomui Vaisietai, 
prisidėjusiems prie šios šventės didybės. Džiaugiamės, kad drauge su mumis rašytojo 
jubiliejų šventė ir grupelė rajono lituanisčių, kurias draugėn subūrė Švietimo centro 
metodininkė Onutė Ivanauskienė. Smagu, kad mūsų gimnaziją aplankė ir rašytojo 
giminaitė iš Prienų Laimutė Raugevičienė. Esame dėkingi mūsų  mokytojoms R. 
Varanavičienei ir R. Černiauskienei, taip nuostabiai ir rimtai paruošusioms mums šį 
reginį. 
 Branginu tai, ką turime Merkinėje, o joje Krėvės pėdsakas itin ryškus.  

Vytautas Černiauskas 
 

 
Pradinukų išvyka į Subartomis.  Rasos Alekšiūnienės  nuotraukos 

 

 
Krėviukų krikštynos. Algimanto Černiausko  nuotraukos 
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Baigiamasis renginys I dalis „Simanjudo turgus ir Dainavos valdovo rinkimai“.  
 

 
 

 
Baigiamasis renginys II dalis „Krėvė gyvenimo miglode“. Algimanto Černiausko  nuotraukos  
 
Spalio 17 d. įvyko vaikinų, gim. 1998 m. ir jaunesnių, futbolo varžybos. Varžybose 
dalyvavo: Merkinės, Senosios Varėnos ir dvi Varėnos komandos. Rungtynės vyko rato 
sistema. Burtai lėmė, kad pirmojoje dvikovoje Krėviukai žaidė prieš Varėnos II 
komandą. Sunki, tačiau pirmoji pergalė mūsų – 3:1. Antra akistata su varžybų favoritais 
– Varėnos I komanda. Nors merkiniškiai metais jaunesni, visą laiką buvome priekyje. 
Tik, deja, kai pergalė atrodė jau čia pat, pabaigoje varžovai uždirbo baudos smūgį. 
Apmaudu... Rezultatas lygus – aidi teisėjo švilpukas skelbiantis dvikovos pabaigą. 
Rungtynės su Senosios Varėnos berniukais buvo tik formalumas 4:0. Ir tik geresnio 
įvarčių santykio dėka Varėnos I komanda tapo čempionais. Mums – „karti“ antroji 
vieta. 

 Kūno kultūros mokytojas Tomas Barysas 



 16 

Spalio 23 d. gimnazistai dalyvavo kasmetinėje talkoje, tvarkant Merkinės Kryžių 
kalnelį.  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Spalio 24 d. įvyko vaikinų, gim. 1997-1993 m., futbolo varžybos. Dalyvavo keturios 
komandos: Merkinės, Senosios Varėnos, „Ąžuolo“gim. Bei „TVM. Pirmos rungtynės – 
su „TVM“ komanda. Iškovojome pirmąją pergalę – 4:1. Antrasis susitikimas su galinga 
Gimnazijos komanda. Pirmas kėlinys buvo sėkmingas, ilsėtis komandos išsiskyrė taikiai 
– 1:1. Deja, antrame praleidom penkis įvarčius. Gaila, rungtynių eigos taip ir nepavyko 
pakeisti – 1:6. Viskas sprendėsi paskutinėse rungtynėse. Kad užimtumėm 2 vietą užteko 
lygiųjų, pralaimėjimo atveju liekam paskutiniai. Fortūna buvo mūsų pusėje. Po 
dramatiško mačo komandos išsiskyrė taikiai –1:1. Tad po pergalės, pralaimėjimo ir 
lygiųjų iškovota antroji vieta.  

Kūno kultūros mokytojas Tomas Barysas 

 
Spalio 25 d. gimnazijoje vyko viktorina „Konstitucijos diena“. Istorijos mokytojas E. 
Vitkauskas pristatė Konstitucijos atsiradimo aplinkybes, svarbesnius faktus. Renginio 
metu 5-8 klasių komandos demonstravo savo žinias atsakinėdami į viktorinos 
klausimus, pristatinėjo emblemas, piešinius, kūrė vaidybines situacijas.  
 

 
 Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Spalio 26 d. vyko 7 klasės renginukas pagal Vėlinių tradicijas „Šiurpės“. 
 
Spalio 26 d. mūsų gimnazijos atstovai dalyvavo Seime vyksiančioje tarptautinėje 
konferencijoje „Vilnius-Baku: kultūrų tiltai“, skirtoje lietuvių literatūros klasiko Vinco 
Krėvės-Mickevičiaus 130-osioms gimimo metinėms. Jos metu pranešimą „Žaidimas su 
rašytoju: pedagoginis metodas švenčiant Vinco Krėvės gimtadienius mokykloje (Rytų 
tematikos galimybės)" skaitė ir lietuvių kalbos mokytoja Rita Černiauskienė. 
 

 

 
Jolitos Šmitaitės nuotraukos 
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Lapkritis 
 
Lapkri čio 8 d. švietimo apie aplinkosaugą programos „Labas EKO“ atstovai apsilankė 
ir mūsų gimnazijoje. Šio projekto organizatoriai skatino prisidėti prie aplinkos oro 
kokybės saugojimo rečiau naudojantis automobiliais, vartojant mažiau gamybos procesų 
reikalaujančius, minimaliai supakuotus daiktus, perkant vietines prekes, naudojant 
ekologinėmis etiketėmis pažymėtus produktus. Išvydome edukacinį spektaklį „Labas 
EKO“.  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Lapkri čio mėn. Verslumo savaitės metu, pirmokai ir antrokai apsilankė Merkinės 
maisto prekių bei baldų parduotuvėse. Mokiniai tyrinėjo baldų kainas, kas kiek 
kainuoja, kuris baldas brangiausias, o kuris pigiausias. Parduotuvėje „Strauja” 
pirmokėlius pasitiko Dominyko Miliaus mama, kuri supažindino su parduotuvės veikla, 
papasakojo, kaip rasti reikiamą prekę. Pirmokai susidomėję, tyrinėjo ir lygino įvairių 
prekių kainas. Nors jiems nelengva buvo atskirti litus nuo centų.  

1 klasės mokytoja Zita Kulakauskienė  
 

 
  Zitos Kulakauskienės  nuotraukos 
 

Lapkri čio 12 d., pirmadienį, vykusi ekonomikos pamoka buvo neeilinė – jos metu 
žaidėme mainų žaidimą. Pasiskirstę kas bus pirkėjai, kas pardavėjai, gavome po kortelę. 
Joje buvo įvardinta kaina už kurią pirkėjas turi įsigyti prekių, o pardavėjo kortelėje 
atvirkščiai – už kokią kainą jis turi parduoti tų prekių. Perkančiam reikėjo kuo pigiau 
nupirkti, o parduodančiam – parduoti prekę kuo brangiau, kad gautų pelno. Šį žaidimą 
žaidėme neatsitiktinai, šiuo metu pradėjome nauja ekonomikos temą apie Rinką, o toks 
metodas leido mums mokytis įdomiai ir linksmai, geriau įsisavinant šią ekonomikos 
pamoką. 

Eglė Sinkevičiūtė, Ig kl. 
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Lapkri čio 14 d.  
 III ag klasės mokiniai kartu su ekonomikos mokytoja Rima Jauneikiene 
lankėsi AB „Swedbank“ Alytaus padalinyje. Mus mielai ir šiltai pasitiko „Swedbank“ 
vadybininkė Neringa Masiulionienė, kuri mokėsi Merkinės Internatinėje mokykloje ir 
yra mūsų kraštietė. 
 Mokiniai išklausė trumpą paskaitą apie banką, jo teikiamas paslaugas, 
vykdomas operacijas. Susipažinome su „Swedbank“ programomis, kuriose galime 
dalyvauti ir mes (viena iš tų programų yra ZOOM programa). Galėjome pabendrauti su 
banko darbuotojais  ir sužinoti, kaip organizuojamas darbas banke, kokios savybės 
reikalingos renkantis šią svarbią ir atsakingą profesiją. Taip pat sužinojome, kokios yra 
pareigybės, kokie keliami reikalavimai darbuotojams, apie banko veikla. Susipažinome 
ir pabendravome su banko valdytoju, apsilankėme jo kabinete, galėjome pasijausti 
tikrais bankininkais. Grįžome kupini šiltų ir jaukių įspūdžių. Ši kelionė dar labiau 
paskatino mokytis ir siekti savo tikslo. Galbūt ir iš mūsų kartos išaugs puikūs ir 
sąžiningas bankininkai. Nuoširdžiai dėkojome už gražų priėmimą.  

Kristina Jankeliūnaitė, IIIag klasė 
 

 
Monikos Turauskaitės  nuotraukos 
 

Lapkri čio 16 d. vyko dar vienas Verslumo savaitės renginys. Jame  III-IV gimnazinių 
klasių mokiniai bei mokytojai susitiko su buvusiu mūsų gimnazijos moksleiviu Martynu 
Žėku, ISM Vadybos ir Ekonomikos universiteto, trečio kurso studentu. Jis mielai 
pasidalino savo studentiška gyvenimo patirtimi, šiltai bendravo su mūsų gimnazistais ir 
mokytojais. Supažindino su ekonomikos mokslu, jos sritimis, papasakojo ką galima 
studijuoti šiame universitete. Taip pat kalbėjo apie valstybės remiamas nemokamas 
studijas, bei studijas anglų kalba neišvykstant iš Lietuvos, ISM veiklą.  
 

Kristina Jankeliūnaitė, IIIag klasė 
 

 
Monikos Turauskaitės  nuotraukos 
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Lapkri čio 16 d.  
 Šiais metais Tarptautinę Tolerancijos dieną Merkinės V. Krėvės 
gimnazijoje paminėjome su Tolerancijos skėčiais! Ryte mokinių tarybos nariai, 
įsegdami emblemą, priminė tolerancijos svarbą, o gimnazijos bendruomenės nariai 
užrašė savo mintis. Mokytojai, klasių auklėtojai su mokiniais pamokų, klasės valandėlių 
metu dar kartą aptarė, kaip svarbu būti tolerantišku. Vaikų kūrybinės idėjos atsispindėjo 
piešinių ir bukletų parodoje – „Aš ir tu. Po tolerancijos skėčiu“. Merkiniškiams ir į 
miestelį atvykusiems svečiams buvo dalijami simboliški Tolerancijos skėčiai. 
 Kad po Tolerancijos skėčiu gali tilpti įvairūs žmonės parodė pradinių 
klasių mokinių padarytas didelis skėtis, sutalpinęs visų darbelius. Pradinukai džiaugėsi 
pamatę teatro vaikams „Varnelė“ l ėlių spektaklį „Tigriuko dryžiukai“ apie gerus 
draugus. Dauguma vaikų ne tik stebėjo, bet ir patys dalyvavo smagiose, draugiškose 
sporto varžybose „Oranžinis tolerancijos skėtis“.  

Birutė Čaplikienė 
 

 
Jolitos Šmitaitės  nuotraukos 
 

Lapkri čio 15-16 d. jungtinė mokinių, mokytojų ir tėvelių komanda vyko į Vilnių, 
kuriame vyko VŠĮ „A. Žebrausko improvizacijos teatras ir mokykla" organizuojamo 
projekto „Bendraukime be sienų" baigiamasis renginys. Jame dalyvavo net dešimt 
įvairių mokyklų iš visos Lietuvos (virš 400 žmonių). Dvi dienas truko spalvingi 
pasirodymai, kurių metu turėjome puikią progą tęsti komunikacinius, saviraiškos ir 
kūrybinių gebėjimų ugdymą, užmegzti naujų pažinčių, pasisemti idėjų, bei patiems jas 
paskleisti, pristatant savo improvizuotą programą. 

Vytautas Černiauskas 
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Laimos Čaplikienės  nuotraukos 
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Lapkri čio 19 d. po Lietuvos mokyklas keliaujanti pirmoji šalyje mobili laboratorija 
lakėsi ir mūsų Gimnazijoje. „Mobilioji bioklasės laboratorija“ aprūpinta modernia, 
daugiau kaip 120 tūkstančių litų vertės moksline įranga (šią idėją įgyvendina Vilniaus 
universitetas kartu su bendrove „Thermo Fisher Scientific“). Gimnazistai turėjo puikią 
galimybę susipažinti su naujausiais biomokslų laimėjimais. Padedami universiteto 
studentų, mokiniai su šia įranga patys galėjo atlikti pažintinius eksperimentus, išklausyti 
kelias mokslo populiarinimo paskaitėles, dalyvauti diskusijoje. Džiaugiamės, kad ir 
mūsų gimnazistai, biologijos mokytojo Silvestro Pūčio dėka, turėjo galimybę dalyvauti 
šiame projekte. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Lapkri čio 22 d. „Mes rūšiuojam“ akcijos I dalies metu surinkome virš 200 kg 
nereikalingų elektroninių atliekų ir kt. Ačiū dalyvavusiems. 
 
Lapkri čio 23 d. paminėjome Lietuvos kariuomenės dieną. Per istorijos pamokas 
mokiniai žiūrėjo mokomąjį filmuką apie Lietuvos karines oro, jūrų, sausumos ir 
specialiąsias pajėgas. Susipažino su šiandien naudojama karine ginkluote ir technika, 
vykdomomis karinėmis misijomis apie garbingą, Tėvynės gynėjo, profesionalaus kario 
profesiją.  

Istorijos mokytojas Eimantas Vitkauskas. 
 
Lapkri čio 28 d. gimnazijoje vyko liaudiškas tradicijas puoselėjanti vakaronė „Šv. 
Andriejaus dienos belaukiant". Ši vakaronė tai puikus bendradarbiavimo tarp 
Gimnazijos ir Merkinės jaunimo etnokultūros klubo „Kukumbalis“ pavyzdys. Tokie 
vakarai ne tik vykdo mūsų kultūros, papročių sklaidą, bet ir suvienija, sukviečia į 
bendrą pasibuvimą vaikus, mokytojus ir tėvelius. 
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Lapkri čio 30 d.  vaikai pabuvojo Varėnos miesto bibliotekoje. Apžiūrėjo vaikų 
literatūros skyriaus knygeles, žurnalus. „Žaislotekoje“ klausėsi mokytojos skaitomos 
pasakos, žaidė žaidimus. 
 

 
Rasos Alekšiūnienės  nuotraukos 

 
Lapkri čio 30 d. mūsų gimnazija pasaulinės AIDS dienos išvakarėse prisijungė prie 
protų mūšio iniciatyvos „AIDS: geriau žinoti“. Šią iniciatyvą pasiūlė organizuoti 
užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC), idant gruodžio 1-oji – Pasaulinė AIDS 
diena. Ryte aštuntokai dalijo simbolinį raudoną kaspinėlį, vėliau vyko – protmūšis. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Gruodis 
 
Gruodžio 4 d. vyko adventinis pasibuvimas „Ir atvažiuoja šv. Kalėda“. Su pradinukais 
žaidė 6 klasės mokiniai, vadovaujami auklėtojos V. Katkevičienės.  
 

 
 
Gruodžio 4 d. 8 klasės mokinukai, vadovaujami auklėtojos A. Katelynaitės, vykdė 
draugiškumo akciją, kurios metu buvo įteikti draugiškiausio vaiko pažymėjimai. 
 

 
 

Gruodžio 7 d. mūsų mažieji gimnazijos skaitytojai vėl į savo rankeles galėjo paimti 
Vaikų knygų penketuko knygeles. Bibliotekos skaitykloje buvo pristatytos dar 
kvepiančios spauda naujausios vaikiškos knygos: K. Kasparavičiaus „Sapnų katytė“, J. 
Liniausko „Suvyniota diena, arba Kokio dydžio būna didelė meilė“, N. Marčėnaitės 
„L ėlė“, R. Šerelytės „Krakatukai kosmose“ ir Vilės Vėl „Kaip mes išgarsėjome“. 
Skambant linksmai „Saulės vaikų“ dainelei ir bėgant vaizdams ant didžiojo skaityklos 
ekrano, vaikai smalsiom akelėm žvelgė ir klausėsi pristatymo. Labai smagu, kad jau 5-
tus metus iš eilės mes galime gimnazijos pradinių klasių mokinukams suteikti šį 
skaitymo džiaugsmą.  

Laima Čaplikienė 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Gruodžio 10 d. gimnazijoje viešėjo Kaišiadorių vyskupijos jaunimo centro ir Kauno 
arkivyskupijos jaunimo centro atstovai, kurie pristatė programą „Jus aš draugais 
vadinu“ ir Kaune šią vasarą vyksiančias jaunimo dienas. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Gruodžio  12 d. iškilmingoje ceremonijoje pirmokėms Karolinai Mašalaitei ir Elingai 
Večkytei buvo įteikti „Padėkos raštai“. Po to visi susidomėję klausėmės vaikų šou 
grupės „Saulės vaikai“ koncerto, o  pasirodžius Kalėdų seneliui kartu su juo ir 
pašokome, ir padainavome. Prieš išvykstant namo dar spėjome pasigrožėti šventiškai 
pasipuošusia sostine bei aplankyti Kalėdinę Vilniaus eglę šalia Katedros.  
 

1 klasės mokytoja Zita Kulikauskienė 

 

 
Zitos Kulakauskienės nuotraukos 

 
Gruodžio 17 d. gimnazijoje viešėjo Lietuvos sveikatos mokslų odontologijos fakulteto 
studentai Povilas ir Alina Sakalauskai. Mažiesiems mokinukams jie pristatė 
sveikatingumo programą „Dantukų priežiūra“, jos metu vaikučiai susipažino su sveika 
mitybą, dantukų priežiūros svarba, gavo dovanėlių. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Gruodžio 19 d. pirmokėliai kartu su savo mokytoja Zita Kulakauskiene aplankė 
Merkinės Globos namų gyventojus ir pasveikino su artėjančiomis šventėmis. Linkėdami 
seneliams geros sveikatos, gražių dienų ir laimingų metų, pirmokėliai kiekvienam įteikė 
pačių padarytus atvirukus ir pradžiugino savo spektakliuku, kuris vadinasi „Prieš 
Kalėdas“. 
 

 
Zitos Kulakauskienės nuotraukos 

 
Gruodžio 20 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos 2012 lapkričio sprendimu Nr. T-
VII-530 už iškovotas prizines vietas respublikinėse olimpiadose, konkursuose ir 
varžybose asmeninėmis dovanomis paskatinti mūsų Gimnazijos mokiniai: Lukas 
Baliukonis, Vytautas Čaplikas, Kristupas Černiauskas, Lukas Lenkevičius, Medas 
Pauliukas, Dovydas Viniarskas, Deimantas Večkys, Deividas Kašėta, Markas Krutulis, 
Aurimas Lukšys, Justinas Marčiulionis, Domantas Nedzinskas, Žygimantas Minelga, 
Gintarė Čaplikaitė, Ovidijus Čaplikas, Laurynas Juškevičius, Emilija Kaupinytė, Lina 
Krušniauskaitė, Rokas Pačkauskas, Meda Sabonytė, Deivydas Vilčinskas, Ramūnas 
Bakanauskas, Justinas Batulevičius, Ugnė Bingelytė, Mamertas Janickas, Ema 
Juškevičiūtė, Miglė Kalvinskaitė, Rita Kibildytė, Rokas Lukšys, Digna Sabonytė. Taip 
pat jų mokytojai Silvestras Pūtys, Valdas Lukšys, Regina Sakalauskienė. Sveikiname! 
 
Gruodžio 21 d. vyko Kalėdinis renginiai: 
1 - 4 kl. vaidinimai „Gražiausios pasaulio pasakos“ 
 

 

 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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 5 - IVg kl. pasirodymai „Kelionė laiko mašina“ 
 

 

 

 

 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Sausis 
 
Sausio 4 d. gimnazijoje vyko gamtos ir tiksliųjų mokslų bei kalbų mokytojų tradicinis 
metodinis užsiėmimas „Mokinių pasiruošimas mokytis pagal vidurinio ugdymo 
programą. Mokinių adaptacija“, kuriame dalyvavo ir Nedzingės, Perlojos, Merkinės 
pagrindinių mokyklų vadovai, mokytojai. 
 
Sausio 10 d.  vyko integruota lietuvių kalbos ir literatūros bei istorijos pamoka –
konferencija „Praeities liudijimai – ateities garantas". Skirta rezistencijos ir tremties 
aukoms atminti, susiejant šią patirtį su sausio 13-osios įvykiais. Mokytojai Rita 
Černiauskienė ir Eimantas Vitkauskas, IVg klasės mokiniai. Svečiai: rezistentas Juozas 
Jakavonis – Tigras ir tremtinys Algimantas Vasiliauskas.  
 

 
Algimanto Černiausko nuotraukos 

 
Sausio 11 d. minėjome Sausio 13-ąją – Laisvės gynėjų dieną „Atmintis gyva, nes 
liudija“. Tai jau šeštą kartą Lietuvoje vykstanti pilietinė akcija skirta prisiminti ir 
paminėti prieš 22 metus Lietuvos piliečių vieningą siekį apginti atkurtos valstybės 
nepriklausomybę ir bendrą pilietinę poziciją, padėjusią atsilaikyti prieš sovietinių 
okupantų ir vietinių kolaborantų agresiją, bandymą karine jėga įvykdyti perversmą, 
prisiminti ir pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės gynėjus. Akcijos 
simbolis – žvakė, kuri simbolizuoja gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir vienybę. 
Akcijos laikas: 8.00–8.10 val. 
 

 
Laimos Čaplikienės  nuotraukos 
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Vasaris  
 
Vasario 4 d. mūsų gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo 
vietovių mokyklų tarpzoninės kvadrato (gim. 2000-2001 m.)  varžybos. Jose dalyvavo 
Širvintų r. Gelvonų vid. mokyklos, Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos” gimnazijos ir 
mūsų Gimnazijos komandos. 
Mergaičių komandų varžybose I - ąją vietą iškovojo Merkinės V. Krėvės gimnazija. 
Sveikiname! II -oji atiteko Širvitų r. Gelvonų vid. mokyklos komandai, III - 
ioji„Santakos” gimnazijai iš Pilviškių. 
Berniukų komandų varžybose I - ąją vietą iškovojo Santakos” gimnazijos komanda iš 
Pilviškių. II -oji atiteko Merkinės V. Krėvės gimnazijos komandai, III - ioji Širvitų r. 
Gelvonų vid. mokyklos komandai. 
 

 
 
Vasario 6 d. Gimnazijoje vyko 5 – 8 ir Ig – IVg klasių Meninio skaitymo konkursas. 

5 - 8 klasių prizininkai: 
 I vieta: Modesta Čaplikaitė (6 klasė), Roneta Saveiskytė (7 klasė) 
 II vieta: Emilija Rožankevičiūtė (7 klasė), Emilija Mikalonytė (6 klasė) 
 III vieta: Austė Krivoščenko (6 klasė), Tomas Batulevičius (5 klasė) 

 Ig – IVg klasių prizininkai: 
 I vieta: Austėja Stravinskaitė (IVg klasė), Birutė Kazakevičiūtė (IVg klasė) 
 II vieta: Ignas Bingelis (Ig klasė), Ieva Krušniauskaitė (Ig klasė) 
 III vieta: Žygimantas Minelga (Ig klasė), Gintarė Čaplikaitė (IVg klasė) 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Vasario 21 d. vyko akcija skirta Tarmių dienai: „Gimtoji tarmė – kalbos lobis“. 
 

Vasario 22 d. kasmetinė abiturientų šventė „Šimtadienis“.  Scenarijų šiai šventei parašė 
abiturientė Austėja Stravinskaitė. 
 

 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Vasario 23 d. vykome į Vilniaus knygų mugę.  
 

 
Jolitos Šmitaitės  nuotraukos 
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Vasario 25 d. gimnazijoje viešėjo cirko artistai iš Alytaus.  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Vasario 26 d. vyko stalo teniso turnyras. Turnyre  gausiai dalyvavo 5 - 12 klasių 
mokiniai. Sveikiname nugalėtojus: I vietą iškovojo Donatas Bingelis, IIg kl., II vieta 
Daumantas Žitkus, 7 kl., III vieta Ignas Urbelionis, 8 kl.  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Kovas  
 
Kovo 1 d. gimnazijoje vyko Tėvų susirinkimas. Jo metu buvo pristatyta Gimnazijos 
veiklos ataskaita, elektroninis dienynas bei išrinkti tėvų atstovai į Gimnazijos Tarybą. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
 

Kovo 3 d. Rokiškio r. Juodupės gimnazijoje vyko Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
kaimo vietovių mokyklų finalinės kvadrato (gim. 2000-2001 m.)  varžybos. Jose mūsų 
Gimnazijos mergaičių komanda iškovojo III - iąją vietą.  
 

Kovo 5 d. gimnazijoje vyko netradicinė pradinių klasių mokinių kūrybinei, meninei, 
pažintinei veiklai skirta diena „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“. Mokinukai prekiavo savo 
dirbiniais, kuriuos buvo galima įsigyti už pinigėlius „Kaziukus". Vyko klasių 
pasirodymai - skambėjo dainos, buvo žaidžiami rateliai, mįslių minimai. Taip pat vyko 
įvairios rungtys, renginį vedė nuotaikinga Kazio ir Kazytės pora. Dalyvavusieji turėjo 
puikią progą susipažinti su mugės tradicijomis, senolių papročiais, Šv. Kazimiero 
asmenybe. Prekystaliai lūžo nuo meniškų vaikų dirbinių, kurie, estetiškai įkomponuoti, 
viliojo artyn, o juos įsigyti troško kiekvienas dalyvis. Šventėje vyravusi pakili, 
žaisminga nuotaika paliko įspūdį visiems joje apsilankiusiems, o mažieji dalyviai turėjo 
progą išbandyti savo nagingumą ir atrasti verslininko gyslelę savyje.  

Vytautas Černiauskas 

 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Kovo  5  d. gimnazijoje vyko susitikimas su Alytaus kolegijos atstovais. Į susitikimą su 
mokiniais atvyko inžinerijos fakulteto dėstytojas doc. dr.  Rytis Zautra, kuris  
susirinkusiesiems pristatė šio fakulteto studijų programas, pasakojo, apie tolesnes 
studentų  perspektyvas. Didžiausią dėmesį dėstytojas skyrė mokomosioms praktikos, 
kurios, anot doc. dr. Ryčio Zautros „padeda studentams susirasti  nuolatinį darbdavį“. 
Lektorė Neringa Žiurkutė labai išsamiai pristatė kitų fakultetų siūlomas studijų 
programas, stojimo tvarką, konkursinio balo sandarą, mokestį už mokslą. Didžiausio 
mokinių dėmesio susilaukė „Erasmus“ programa, pagal kurią studentai gali išvykti 
mokytis į kitas Europos valstybes.  Kartu su dėstytojais atvykusios studentės pasakojo 
apie gyvenimą bendrabutyje, studentų stovyklas, šventes ir kitus studentiškus 
džiaugsmus.  

Renata Varanavičienė.  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Kovo 6 d. 7 klasės mokiniai kartu su auklėtoju Alfredu Šapalu lankėsi Merkinės 
policijos nuovadoje. Policijos nuovados viršininkas Pranas Krušniauskas supažindino ir 
papasakojo apie policininko profesiją. 
 
Kovo 6 d. Varėnoje vyko rajoninės „DSF" varžybos.  Mūsų Gimnazijos 3 - 4 klasių 
mokiniai iškovojo II - ąją vietą, 5 - 6 klasių mokiniai iškovojo III - ią vietą.  
 
Kovo 7 d. „Mes rūšiuojam“ akcijos II dalies metu surinkome virš 120 kg nereikalingų 
elektroninių atliekų ir kt. Ačiū dalyvavusiems. 
 
Kovo 8 d. turėjome progą pasidžiaugti 5 – Ig klasių mokiniais, kurie dalyvavo 
popietėje „Patriotinės dainos konkursas". Šį mielą širdžiai renginį organizavo aštuntokai 
kartu su auklėtoja Alyte Katelynaite ir muzikos mokytoju Kęstučiu Breidoku. Jo metu 
išgirdome  mokinių atliekamas patriotines dainas, kurios dar karta įrodė, kad gausiai 
susirinkęs jaunimas nėra abejingas savo Tėvynei ir auga kartu su ja.  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Kovo 11 d.  
 Po gražios ir jaukios Jono Bilinsko parodos „Langas į gamtą“ atidarymo 
Merkinės lankytojų centre ir šventų mišių bažnyčioje, Kovo 11 d. įvyko iškilmingas ir 
jau tapęs tradiciniu Gimnazijos „Kovo 11 – osios“ koncertas Merkinės bendruomenei. 
Kaip jau įprasta, renginys prasidėjo Lietuvos Himno giedojimu, kurį traukė visi 
susirinkusieji. Mokytoja Rita Černiauskienė posmais atvėrė vartus į Dainavos ir Jotvos 
šalį, po kurią klaidžiojo vaikų, jaunimo ir tėvelių atliekama daina „An tėvulio dvaro“. 
Gimnazijos direktorė Regina Sakalauskienė ir šeštokė Modesta Čaplikaitė bylojo 
Justino Marcinkevičiaus žodžiais, kad „Čia nieko mūsų nėra, o viskas –  mūsų vardu...“ 
Skambus septintokių Emilijos Rožankevičiūtės ir Ronetos Saveiskytės duetas, 
akomponuojant mokytojui Kęstučiui Breidokui, sudainavo „Tėvynė dainų ir artojų“. 
Apie meilę Tėvynei išgirdome iš mokytojo Antano Kulakausko sakomų posmų ir 
žaviųjų antrokėlių – Gustės, Danieliaus ir Kotrynos. Mokytojų Kęstučio Breidoko, 
Vytauto Černiausko, Gintauto Rudzio ir Stasio Paparčio kvarteto balsų sąskambiai 
dainoje „Langai“, plukdė žiūrovų mintis į prisiminimų šalį. 
 Skaitovė, abiturientė Birutė Kazakevičiūtė dar giliau pasėjo rimties sėklą, 
J. Aisčio žodžiais kreipdamasi į mus, tylinčius ir abejingus savo tėvynės ateičiai, o 
mokytojas Linas Nekrošius sugrąžino mus į daukantinius Žalgirynų laikus. Solistė 
Roneta Saveiskytė nepaliko abejingų salėje savo atliekamai dainai „Brolužėlis“. 
Mokytojos Rasos Alekšiūnienės skaitomose posmuose išgirdome Vlado Braziūno 
žodžius: „Šitam krašte įmanoma rašyti/ Nutirpusia ranka, čia švyti pirštai“. Juos pakeitė 
žaismingi abiturientės Austėjos Stravinskaitės skaitomi posmai iš M. Martinaičio 
„Kukučio kregždės giesmės“, kurios kukutiškas grožėjimasis pavasariu ir iš po ilgo 
„žiemos ištrėmimo“ grįžtančia Lietuva išspaudė plačias šypsenas žiūrovų veiduose. Šios 
dar labiau praplatėjo skambant mokytojų ansamblio atliekamai dainai „Pagaminta 
Lietuvoj“, raginančiai neskubėti krautis lagaminų emigracijai.. Mokytojų Rasos 
Bingelienės, Rasos Alekšiūnienės ir Mildos Truncienės trio dar plačiau atvėrė vartus į 
Lietuvą, kuriai mokinių choras sugiedojo „Lietuva“, o renginio kulminacijos daina tapo 
mokytojų ir mokinių choro atliekama daina „Mano kraštas“. 
 Belieka pridurti, kad šis gražus renginys vainikavo Gimnazijoje vykusią 
veiklą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybei paminėti, vykusią visą Kovo mėnesį, 
parodėlių, patriotinių dainų konkursų, popiečių pavidalu.  

Vytautas Černiauskas 
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Algimanto Černiausko nuotrauka 
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Kovo 13 d. vyko popietė „Pasaulinė poezijos diena". Joje įvairių autorių poeziją skaitė 
Ig - IIg klasių mokiniai. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Kovo 14 d. Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centre vyko netradicinė 
lietuvių kalbos pamoka IIIg klasei. Pamoka buvo skirta Antano Baranausko 
poemai „Anykščių šilelis" analizuoti gamtos ir žmogaus ryšio aspektu. 
 

 
Algimanto Černiausko nuotraukos 

 
Kovo 18-22 d.  vyko „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ“, kurią organizavo socialinė 
pedagogė Birutė Čaplikienė. Kaip rašo jos iniciatoriai: „...jau ketvirtus metus 
inicijuojama emocinės paramos telefonu tarnybos „Vaikų linija". Kaip ir kasmet, prie 
projekto prisijungia partneriai, neabejingi patyčių problemai. Šiais metais projekte vien 
ugdymo įstaigų dalyvauja gerokai per 1000, iš visų 60 Lietuvos savivaldybių. Padedant 
tokiam gausiam partnerių būriui, kovo 18-24 dienomis visoje šalyje vyks specialūs 
projekto renginiai, skatinantys nepamiršti draugiško ir pagarbaus bendravimo, 
tolerancijos ir empatijos ugdymo.“ Savaitės metu nestigo įvairių veiklų: Mokinių tarybos 
narių akcijos metu buvo dalijamos etiketės „Aš neskriaudžiu kitų! Prisijunk ir tu!“, „Būk 
draugiškas ir tu“, kurios metu IIg klasės mokiniai, kartu su auklėtoja Asta Tarailiene, 
lankėsi Merkinės pagrindinėje mokykloje. Pradinių klasių mokinukai kūrė stendą 
„Draugystės pieva“. Vyko nuotaikinga „Improvizacijos klubo“ narių programa 
„Gyvenkime draugiškai“. 1-6 klasių mokiniai lankėsi Merkinės miestelio viešojoje 
bibliotekoje, kur buvo susipažindinti su saugaus bendravimo internete programa 
„Draugiškas internetas“. Savaitės veiklą karūnavo susitikimas su Alytaus apskrities VPK 
Varėnos rajono PK VPS prevencinio poskyrio vyresniąja specialiste Jolanta 
Mockevičiene bei draugiškos varžybos tarp Ig-IIg klasių komandos ir Alytaus apskrities 
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VPK Varėnos rajono policijos komisariato darbuotojų komandos. Šias atkaklias ir 
kovingas varžybas dviejų taškų skirtumu laimėjo svečiai iš Varėnos. 

Vytautas Černiauskas 

 

  

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
 

 
Nuotraukos iš pradinių klasių archyvo 
 
Kovo 20 d. vyko pradinių klasių mokinių kūrybinei, sportinei, socialinei veiklai skirta 
diena „Sveikuoliukai”. Šios dienos renginių tikslas formuoti teisingą mokinių požiūrį į 
sveikatą ir ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius. Mažieji sveikuoliukai aktyviai įsitraukė 
į šią veiklą gamindami plakatus, dalyvaudami judriosios estafetės rungtyje, kvadrato 
varžybose. Kartu dalyvavo ir jungtinė tėvelių komanda. Vėliau mokinukai pasitikrino 
savo žinias viktorinoje„ Noriu augti sveikas“, įvyko iškilminga apdovanojimų 
ceremonija. Programą ruošė mokytojai Zita ir Antanas Kulakauskai. Jiems talkino kūno 
kultūros mokytojas Valdas Lukšys ir sveikatos priežiūros specialistė Genutė 
Balciukevičienė.  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Kovo 20 d. įvyko „Žemės dienos“ minėjimas, kurį organizavo biologijos mokytojas 
Silvestras Pūtys. Ryte dalyvavome iškilmingoje vėliavos pakėlimo ceremonijoje. 
Šiemet garbė ją iškelti atiteko jaunųjų ES mokslininkų konkurso nacionalinio etapo 
dalyviams Žygimantui Minelgai, Ig kl ir Domantui Nedzinskui IIIg kl. Vėliau 
viktorinoje savo jėgas išbandė 7 ir 8 klasių mokiniai. Renginį vedė Dovilė Stanulytė ir 
Ovidijus Čaplikas, IIg kl.   
 

 

 
 
Kovo 22 d. vyko susitikimas su Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono PK VPS 
prevencinio poskyrio vyresnioji specialiste Jolanta Mockevičienė bei draugiškos 
varžybos tarp Ig-IIg klasių komandos ir Alytaus apskrities VPK Varėnos rajono 
policijos komisariato darbuotojų komandos. Šias atkaklias ir kovingas varžybas dviejų 
taškų skirtumu laimėjo svečiai iš Varėnos. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Balandis  
 
Balandžio 2 d. režisierės M. Novikovos dokumentinio filmo „Saldus Tėvynės dūmas“ 
peržiūra Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų centre. 
 

 
Algimanto  Černiausko nuotraukos 

 
Balandžio 3 d. gimnazijos pradinių klasių mokytojai vyko į Kaišiadorių r. Žiežmarių 
gimnaziją pasidalinti savo darbo patirtimi ir pasisemti naujų idėjų iš Žiežmarių kolegų. 
 

 
Zitos Kulikauskienės  nuotraukos 

 
Balandžio 4 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijoje vykusioje konferencijoje „Mes ieškantys 
ir atrandantys 2013“ pranešimus skaitė Kristupas Černiauskas 7 kl., Žygimantas 
Minelga Ig kl., Dovilė Stanulytė IIg kl., Jolita Šmitaitė IIg kl., Digna Čaplikaitė IIIg kl., 
Domantas Nedzinskas IIIg kl.. Ruošę mokytojai: Silvestras Pūtys, Rita Černiauskienė, 
Karolis Baliutis. 
 
Balandžio 8 d. vyko 6 klasės mokinių (auklėtoja Vilija Katkevičienė) renginys 
„Mažųjų velykėlės“, kuriame šeštokai žaidė nuotaikingus žaidimus su pradinių klasių 
mokinukais.  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Balandžio 8 d. abiturientai ir IIIg klasės mokiniai turėjo progą išsamiai susipažinti su 
VGTU studijų programa, kurią pristatė atstovai iš šio universiteto.  
 

 
 
Balandžio 9 d. IVg ir IIIg klasės mokiniai turėjo progą išsamiai susipažinti su  
A. Stulginskio universiteto studijų programa, kurią pristatė atstovai iš šio universiteto. 
 

 
 
Balandžio 9 d. gimnazijoje vyko popietė skirta paminėti „Frankofonijos dieną“. 
Vadovaujami mokytojos Irenos Lužienės vaikai skaitė prancūziškas eiles, ištraukas iš 
tekstų, muzikavo. Svečiai iš Varėnos „Ąžuolo" gimnazijos" pasiūlė pasisėdėti 
prancūziškoje kavinėje, o vėliau pasigrožėti vaidinimu. Varėniškius ruošė mokytojos - 
Alvyra Brūzgienė ir Tatjana Žilinskienė.  
 

 

Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Balandžio 13 d.  
 Kauno r. Ringaudų pradinėje mokykloje, puikioje salėje, vyko tarpzoninės 
mokinių krepšinio 3x3 varžybos. Kuriose dalyvavo dvi komandos iš mūsų gimnazijos: 
merginų –  Aušra Abromaitytė, Silvija Čaplikaitė, Inga Kirmelevičiūtė, Silvija 
Pačkauskaitė ir vaikinų –  Donatas Bingelis, Augustas Česnulevičius, Lukas Lukšys, 
Erikas Pipas. Į finalinį etapą pateko tik pirmas vietas pogrupyje užėmusios komandos. 
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 Merginos, neturinčios daug patirties, tad, kad ir kaip stengėsi norimo 
rezultato nepasiekė – nusileido abiems komandoms. Žinoma, sunku kovoti su 
merginomis, žaidžiančiomis „Karūnos“ turnyre. Tačiau tobulėti laiko dar yra, kad tik 
noro mūsų dzūkaitės nepritrūktų. 
 Vaikinai sunerimo pamatę dvimetrinius savo varžovus kauniečius, bet 
visas 10 minučių mūsų gimnazistai kovėsi taškas į tašką. Likus trims sekundėms, 
Donato iš tritaškio paleistą „La bombą“ blokavo Laikinosios sostinės aukštaūgis. Laikas 
baigėsi – 11:9 ne mūsų naudai. Nors dar ne viskas buvo prarasta. Ir iš tikrųjų ne viskas 
prarasta, reikėjo tikėtis vilniečių pergalės ir Fortūna buvo mūsų pusėje – 14:13 vilniečiai 
plėšte išplėšė beprotiškai svarbią pergalę. Svarbią ne tiek jiems patiems, kiek mums... 
Tenka rungtis su pajėgiais vilniečiais, kurie iš karto įsūdo du tritaškius, mes sugebam 
atsakyti vienu tiksliu metimu. Primenu, kas nežino taisyklių, kad 3x3 taškai 
skaičiuojami po vieną, o tolimas metimas – dviem taškais. Fortūna ne mūsų pusėje... 
Rezultatas švieslentėje  1:6, likus žaisti 5 minutes. Ir štai pirmas mūsų tritaškis pasiekia 
tikslą – 3:6. Varžovai prameta. Fortūna atsisuka į mūsų pusę, vėl pataikom iš toli – 5:6. 
Pavyksta apsiginti, vilniečiai kerta Erikui per rankas, jis keliauja prie baudų linijos, 
varžovai neišlaiko, įvyksta susistumdymas ir jie baudžiami nesportine pražanga. Abi 
baudos taiklios ir dar mūsų kamuolys. O  Donatas įmeta, atrodo, lemiamą tritaškį – 9:6. 
Telieka minutė, užtenka laimėti 3 taškais ir mes finale. Vilniečiams nesiseka, o mes tik 
didinam persvarą – 10:6; 11:6. Aidi sirena – mes finale! Merkiniškiai šoka pergalės šokį 
ir negali patikėti, kas atsitiko. Belieka palinkėti dzūkeliams sėkmės finale! 
  

Mokytojas Tomas Barysas 

 
Balandžio 16 d. vyko „Šviesoforo viktorina" pradinių klasių mokiniams. Mažieji 
mokinukai turėjo galimybę pasitikrinti saugaus eismo, saugaus elgesio gatvėje žinias. 
Viktorinos nugalėtoju tapo antrokas Kęstutis Dzimanavičius. Renginį organizavo 
mokytojas Alfredas Šapalas. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Balandžio 16-19 d. nacionaliniame konkurse „Švari kalba – švari galva“ pirmajame 
konkurso etape dalyvavo 8 gimnazistai. 
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Balandžio 17 d.  
 IIg klasės mokiniai kartu su auklėtoja išriedėjo į smagią ir daug žadančią 
kelionę  kone per pusę Lietuvos - link Molėtų. Pirmiausia apsilankėme Lietuvos 
etnokosmologijos muziejuje. Jau pats pastatas nustebino savo didybe, puošnumu, 
paslaptimi. Parodos ekspozicija išdėstyta per tris muziejaus aukštus. Kur buvome 
supažindinti su kosmoso ir žvaigždžių istorija. Sužinojome, koks stiprus ryšys siejo 
visatą ir mūsų protėvius. Pasidomėjome, kaip kosmoso ir  žmogaus santykis pakitęs  
šiandien, technologijų amžiuje. Sukaupę jėgas, drąsiai kilome laiptais į 37 m. aukštį, 
kur, atsidūrę apžvalgos aikštelėje, išvydome  kvapą gniaužiantį vaizdą - galėjome 
nevaržomai stebėti Molėtų krašto apylinkes: miškus, ežerus, laukus… Pasigrožėję 
įspūdingu Aukštaitijos krašto gamtovaizdžiu vėl taip pat sėkmingai riedėjome žemyn 
(aukų lipant žemyn - lyg ir išvengta). 
 Nusifotografavę prie Lietuvos etnokosmologijos muziejaus patraukėme 
link Molėtų observatorijos. Ten gavome progą pamatyti patį didžiausią teleskopą visoje 
Šiaurės Rytų Europoje, susipažinome su jo veikimo principu, taip pat išsiaiškinome, 
kaip vyksta astronomų darbas,  ką naudingo ši veikla  duoda mūsų žmonijai. Vėliau 
žiūrėjome filmą apie žvaigždynus, kitose planetose vykstančius tyrinėjimus, praeities 
bei dabarties teleskopus. Sužinojome tikrai nemažai naudingų dalykų, papildėme savo 
astronominių žinių bagažą. 

Simona Bakanauskaitė, IIg klasė 

 

 
Jolitos Šmitaitės  nuotraukos 
 

Balandžio 19 d. vyko stalo teniso turnyro „Auksinė raketė“ šešioliktfinalio kovos. Į kitą 
etapą pateko Erikas Pipas, IIIg kl., Ovidijus Čaplikas, Lukas Lukšys, IIg kl., Matas 
Laukaitis, Ig kl., Kristupas Černiauskas, Dovydas Viniarskas, Vytautas Čaplikas, Medas 
Pauliukas, 7 kl.  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Balandžio 22 d.  
 Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje surengta jauki, spalvinga ir eilėraščių 
kupina vaikų knygos šventė, sulaukusi kaip visada daug dalyvių. Susirinko visi 
gimnazijos pradinių klasių mokiniai su savo mokytojais, Merkinės pagrindinės 
mokyklos priešmokyklinio ugdymo grupė ir visi kiti, norėjusieji dar kartelį atversti savo 
vaikystės knygą. 
 Čia mažųjų laukė viktorina, skirta mūsų krašto poetams A. Matučiui ir M. 
Vainilaičiui, improvizaciniai pasirodymai, žaidimai, dainos, meninis mažųjų skaitymas 
bei galimybė iš arti susipažinti su vaikų sukurtais literatūriniais personažais „kas 
eilėrašty gyvena“. 
 Šventė prasidėjo Tarptautinės vaikų knygos dienos plakato pristatymu. 
Kasmet vis kitos šalies Tarptautinės vaikų knygos tarybos (IBBY) skyrius kuria 
Tarptautinės vaikų knygos dienos plakatą ir kreipimąsi į skaitytojus. 2013 m. ši teisė 
atiteko Jungtinių Amerikos Valstijų IBBY skyriui. Šių metų plakato dailininkas Ashley 
Bryanas. O mūsų mažiesiems plakatą vėl, kaip ir kasmet, piešė III g klasės gimnazistas 
Domantas Nedzinskas. Eiliuotą kreipimąsi į skaitytojus sukūrė poetė ir prozininkė Pat 
Mora. Norisi pacituoti jos sukurto nuostabaus eilėraščio „Skaitymo džiaugsmas“ 
paskutiniąsias eilutes: „Skaitykim! Džiaugsmą ir paguodą gera knyga pasauliui duoda“.  
Renginio metu vaikai ir jų mokytojai buvo ne tik žiūrovai, bet ir aktyvūs šventės 
dalyviai, patys gamino kūrybinius darbelius, aktyviai atsakinėjo į viktorinos klausimus, 
žaidė, šoko, dainavo, vaidino. Labiausiai vaikams kėlė susižavėjimą ir nuoširdų juoką jų 
mokytojų pasirodymas, kurio metu jie turėjo atlikti užduotį – dainos improvizacija. 
Šventės herojai – pradinukai, padedami savo mokytojų ir tėvelių, skaitė M. Vainilaičio 
ir A. Matučio eiles.  Šiam gražiam pasirodymui juos subūrė lietuvių kalbos mokytoja 
Rita Černiauskienė. Scenoje pasirodė „Improvizacijos klubo“ nariai, kuriems taip pat 
vadovauja mokytoja Rita. Jie akimirksniu sukurdavo nuotaikingą mini vaidinimą, taip 
patenkindami įvairius mažųjų norus. 
 Kaip ir kiekvienais metais, taip iš šiais, šventės metu, buvo pristatyti ir 
apdovanoti aktyviausi bibliotekos skaitytojai. Daugiausiai knygų perskaičiusių vaikų 
laukė prizas – knyga.  Neliko ir kiti šventės dalyviai be dovanų – jiems irgi buvo 
įteiktos atminimo dovanėlės, padėkos. 
 Mes, bibliotekininkės, visuomet siekiame, kad šios šventės tikslas būtų 
parodyti vaikui nepaprastą knygos pasaulį, įkvėpti meilę knygai, ugdyti skaitymo 
motyvaciją. Ir manome, kad įgyvendinti šį tikslą mums sekasi visai neblogai.  
Pabaigai norėtųsi pasidžiaugti šia nuostabia pavasarį vykstančia vaikų knygos švente ir 
pacituoti literatūros tyrinėtojo Kęstučio Urbos žodžius: „Nelengva su kuo nors palyginti 
tą neįprastą šventę, Vaikų knygos dieną. Gal su Meilės diena? Vaikų meilės knygai 
diena?!... Kai kuriems suaugusiesiems, skatinantiems, diegiantiems tą meilę knygai, 
išgyvenantiems dėl jos likimo, tai iš dalies yra profesinė šventė.  

 
Margarita Leskauskienė, Laima Čaplikienė 

 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Balandžio 25  d. tėveliai ir pradinių klasių mokinukai turėjo galimybę pasidžiaugti 
gražiu pirmokėlių pasirodymu „Abėcėlės šventėje".  
 

 
 
Tą pačią dieną 5 - 8 klasių mokiniai išbandė jėgas istorijos viktorinoje „Mano Lietuva".  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Balandžio 26 d. Matuizose vyko pradinių klasių mokinių šventė „Gudruoliai"  
 

 
Zitos Kulakauskienės  nuotraukos 

 



 45 

Balandžio 26 d. vyko stalo teniso turnyro „Auksinė raketė“ finalinės kovos. I - ą vietą 
iškovojo Erikas Pipas, IIIg kl., II - ą Lukas Lukšys, IIg kl., III - ią Medas Pauliukas, 7 
kl., ketvirtas liko Matas Laukaitis, Ig kl. Sveikiname nugalėtojus.   
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Balandžio 26 d.  
 Balandžio 26-oji mūsų gimnazijoje buvo itin ypatinga, nes šią dieną 
beveik visų klasių mokiniai pravėrė „Tarmių lobyno“ duris, padedami mokytojų Rasos 
Alekšiūnienės, Mildos Truncienės, Astos Tarailienės, Kęstučio Breidoko, Rasos 
Osinskienės, Ritos Černiauskienės bei Merkinės kultūros centro darbuotojos Laimos 
Jakštienės. 
 Renginį pradėjo ir lobio skrynią pravėrė jo organizatorė bei vedėja 
pradinių klasių  mokytoja Rasa Alekšiūnienė, kuri mums paporino „Kap piemuo barzdų 
augino“. O jau kokių „dzyvų“ tame lobyne suradome mes, mokinukai... Pirmieji lobiais 
žarstėsi pradinukai. Štai Rugilė Sinkevičiūtė aptiko „Veršelį lapės olon“, Lukas 
Kalašnykovas išmėgino „Stebuklingą dūdukę“, o Justina Žitkutė džiaugėsi „Laumių 
audeklu“. „Melagį piemenį“ sutiko Ugnė Lukšytė, o Martynas Gudukas bei Lukas 
Jauneika pasakė tikriausiai to piemens išmokytą skaičiuotę. Apie „Kumelės kiaušinio“ 
perėjimo sunkumus pasakojo Aistė Kašėtaitė. Šiek tiek vyresni 5 – 8 klasių grupės 
mokiniai jau gyvenimiškesnius lobius porino. Antai Aldona Bubnelytė eiliuotai nupiešė 
gimtąjį „Dzūkijos“ kraštą, Emilija Mikalonytė su savo „Besmegeniais“ priminė neseniai 
atostogų išvykusią žiemą, „Pucinėlio raudonausio“ gražumą duetu mums apdainavo 
Emilija Rožankevičiūtė ir Roneta Saveiskytė. Beje, tikrą karą su savo „Karo kurscytoja“ 
įžiebė bei keiktis lietuviškai pamokino Inesa Sinkevičiūtė ir Jovita Urbonavičiūtė. 
Bevaikščiodama po „Tarmių lobynus“ apie geras „liekarstvas“ prisiminė Gabrielė 
Lukšytė. O jau pacys vyriausieji I – III klasių gimnazistai daugiausia mintis suko meilės 
ir šeimos link. Pavyzdžiui,  Ieva Krušniauskaitė gana įtaigiai paskaitė apie Mykolo 
meilę „Dzievaš nedaturėsiu“. Taip pat išgyvenome visus Redos Zinkevičiūtės „Dzienos 
rūpescius“, Linos Krušniauskaitės padedami sužinojome, kaip „Mislina Jonas“ ir 
pabuvome pas „Dzievo svecius“ kartu su Digna Čaplikaite. 
 Bet štai renginio vedėja mokytoja R. Alekšiūnienė grąžino mus iš pasakų 
pasaulio į tarmių varžytuvių „Tarmių lobynai“ mokyklinį turą. O kokios varžytuvės be 
garbiosios komisijos, kuriai pirmininkavo Stasė Avižinienė – Merkinės pagrindinės 
mokyklos pradinių klasių mokytoja metodininkė. Jai taip pat padėjo Lina Būdienė – 
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Varėnos kultūros centro vyr. specialistė, etnografė ir Arvydas Skliutas – Varėnos r. 
savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas. Po ilgo ir 
sunkaus darbo komisija išrinko mokinius, kurie pateko į regioninį turą, kur varžysis 
sūduvių ir dzūkų šnektų atstovai ir kuris vyks būtent mūsų gimnazijoje gegužės 21 
dieną. 
 Taigi sveikiname į regioninį turą patekus Justiną Žitkutę ir Ugnę Lukšytę 
(ruošusi mokytoja R. Alekšiūnienė), Emiliją Rožankevičiūtę ir Ronetą Saveiskytę 
(mokytojai K. Breidokas ir A. Tarailienė), Jovitą Urbonavičiūtę, Inesą Sinkevičiūtę ir 
Gabrielę Lukšytę (mokytoja A. Tarailienė), Ievą Krušniauskaitę (mokytoja R. 
Osinskienė), Digną Čaplikaitę (mokytoja R. Černiauskienė). Tikimės, kad ši šventė, 
skirta 2013-iesiems Tarmių metams, gali tapti kasmetine arba kas dveji metai 
vykstančia dzūkiškos šnektos švente. 

Digna Čaplikaitė, IIIg klasė 

 

 
 
Balandžio 29 d. „Tarptautinė šokio diena“. 
 Tą dieną Gimnazijoje vyko šokio pertraukos, kurių metu visi norintys turėjo galimybę 
pasimokyti šokti, o mokantys - puikiai praleisti laiką. „Šokio pertraukas“ organizavo 
direktorė Regina Sakalauskienė. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Balandžio 30 d. 5 - 8 klasių komandos dalyvavo nuotaikingoje popietėje „Tai, kas 
linksma ir smagu matematikoje“.  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Gegužė 
 
Gegužės 3 d. vyko IIIg klasės renginys tėveliams „Mama – brangiausias žodis“. 
 

 

Vytauto Černiausko nuotraukos 
 

Gegužės 3 d. pirmokės Rugilė Sinkevičiūtė ir Austėja Tarailaitė kartu su mokytoja ir 
tėveliais buvo pakviestos į mokinių kūrybinio konkurso „Lietuvos vaikai kuria pasakas" 
baigiamąją šventę ir nugalėtojų apdovanojimą Kauno Valstybiniame lėlių teatre. Abiejų 
mergaičių pasakos pateko į knygą „Lietuvos vaikai kuria pasakas", kurioje sudėta 50 
geriausiai įvertintų pasakų iš daugiau nei 300 dalyvių. Po apdovanojimų stebėjome 
spektaklį pagal Brolių Grimų pasaką „Snieguolė ir septyni nykštukai".  
 

Mokytoja Zita Kulakauskienė 
 

 
Zitos Kulakauskienės  nuotraukos 
 

Gegužės 7 d. gimnazijoje vyko akcija „Judėjimo sveikatos labui" dienai paminėti. Tai 
tarptautinė  diena, kurią iniciavo Pasaulio sveikatos organizacija (PSO) 2000 metais. Ji 
skirta visuotiniam fizinio aktyvumo skatinimui. Akcijos iniciatorė sveikatos priežiūros 
specialistė Genutė Balciukevičienė. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Gegužės 7 d.  minėjome „Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną". Renginį 
organizavo mokytoja Asta Tarailienė. 
 
Gegužės 8 d. mažųjų teatras „Pelėdžiukas" aplankė Merkinės globos namus, pasveikino 
visas močiutes su praėjusia motinos diena, įteikė pačių padarytus atvirukus, vaidino, 
šoko, deklamavo. Būrelio vadovė Zita Kulakauskienė. 
 

 
Zitos Kulakauskienės  nuotraukos 

 
Gegužės 8 d. antrokai keliavo į Druskininkus. 
 

 
Antano Kulakausko  nuotraukos 

 
Gegužės 9 d. gimnazijoje svečiavosi Lietuvos ryto TV laidos „Pradėk nuo savęs" grupė. 
Gimnazistai turėjo progą išgirsti paskaitą apie efektyvų energijos taupymą. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Gegužės 9 d. gimnazistai dalyvavo visuotinėje akcijoje „Darom 2013". Sutvarkėme 
kryžių kalnelio, artimiausių miškelių, piliakalnio, paupio teritoriją.  
 

 
Vytauto Černiausko, Jolitos Šmitaitės nuotraukos 

 
Gegužės 10 d. Lietuvos edukologijos universitete Lituanistikos fakultete praūžė 
Lietuvių kalbos ir komunikacijos katedros kartu su partneriais iš Vilniaus S. Daukanto ir 
„Saulės“ privačios gimnazijų surengta antroji respublikinė 9–12 klasių mokinių 
tiriamųjų ir kūrybinių darbų konferencija „AŠ ir KALBA“. Aktualius, įdomius, 
originalius pranešimus, konsultuojami mokytojų, parengė 18 mokinių iš visos Lietuvos. 
Jų paklausyti, padiskutuoti apie kalbą ir mus susirinko gausus būrys dėstytojų iš LEU 
Lituanistikos fakulteto, svečiai iš konferencijos idėją remiančių institucijų – Valstybinės 
lietuvių kalbos komisijos, Lietuvių kalbos instituto, „Gimtojo žodžio“. Šviesu ir šilta 
buvo jaukioje amfiteatrinėje auditorijoje. Šviesa sklido iš kiekvieno – kalbančio, 
klausančio, klausiančio. Mąstančio. Apie kalbą ir mus. Ją kuriančius ir tiriančius. 
Nuoširdus dėkui JUMS visiems.  
 

Visų organizatorių vardu – pagarbiai, Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakulteto  
Lietuvių kalbotyros ir komunikacijos katedros docentė Jurgita Girčinė 

 
Savo pranešimus konferencijoje skaitė Reda Zinkevičiūtė, Aira Rutkauskaitė, Lina 
Krušniauskaitė IIg kl. Ruošusi mokytoja Asta Tarailienė. 
 

 
Nuotraukas padovanojo Lietuvos edukologijos fakulteto atstovai 

 
Gegužės 14 d.  
 II – IIIg klasių mokiniai lankėmės VŠĮ Varėnos ligoninėje. Ten turėjome 
progą susipažinti su kineziterapeuto, psichologo ir slaugytojo profesijomis. 
 Pirmiausia apsilankėme kineziterapeutės Onutės Valasinavičiūtės darbo 
vietoje. Čia su ligoniu dirbo šios srities specialistė. Galėjome stebėti jos darbą, užduoti 
mums aktualius klausimus, išgirsti išsamius atsakymus. Vėliau apsilankėme psichologo 
kabinete, kuriame psichologė Violeta Barišauskaitė mums papasakojo apie šią įdomią ir 
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reikalaujančią tam tikro pasiruošimo profesiją. Taip pat bendravome  su ligoninės 
vyriausiąja slaugytoja, kuri mums pristatė savo darbą, jo pobūdį, apibūdino reikalingas 
profesines savybes. 
 Taigi, supratome, kad medikų darbas reikalauja daug pasiruošimo, 
atsakomybės, pasiaukojimo, tačiau yra ir labai įdomus.  Manau, kad šis apsilankymas 
Varėnos ligoninėje buvo naudingas ir padėjo planuoti savo profesinę veiklą.  
 

Lina Krušniauskaitė, IIg kl. 
 

 
Jolitos Šmitaitės nuotraukos 
 

Gegužės 15 d. minėjome „Teatro dieną". Mažieji teatro gerbėjai turėjo progą pamatyti 
pradinių klasių mokinių būrelio „Pelėdžiukas" spektaklį. Vadovė Zita Kulikauskienė. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
 

Gegužės 15 d. II – IIIg klasių mokiniai lankėsi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato, Varėnos policijos komisariate. Gimnazistus labai šiltai priėmė ir 
policininko profesiją pristatė PP specialistė Jūratė Jakimavičienė ir VPS PB vadas L. 
Lukoševičius. Policijos pareigūnai vaizdžiai papasakojo apie jų pasirinktos,  mylimos 
bei gerbiamos profesijos džiaugsmus ir sunkumus, apie reikalingas asmenines savybes, 
darbo galimybes, linksmas ir kuriozines situacijas. Kalbėtojai pabrėžė, kad policininko 
profesija nėra tik darbas, tai gyvenimo būdas.  

Renata Varanavičienė 

 
Jolitos Šmitaitės nuotraukos 
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Gegužės 16 d. mes, II, III g klasės mokiniai, lankėmės Varėnos kultūros centre. Ten 
susitikome su gerai žinomu renginių organizatoriumi, Varėnos kultūros centro 
direktoriaus pavaduotoju  Mariu Galiniu, kuris mums papasakojo apie renginių 
organizavimą, kokios yra jų rūšys, kiek reikia darbo ir pastangų įdėti, kad įvyktų geras 
ir kokybiškas renginys, kuris pritrauktų žiūrovų ir būtų naudingas, supažindino mus su 
renginių organizatoriaus profesija. Turėjome galimybę pakalbinti Varėnos kultūros 
centro darbuotojus, pamatyti, kaip vyksta tiesioginis darbas, taip pat pasisvečiavome ir 
aplankėme įvairias patalpas, kuriose dirba šie žmonės, vyksta įvairūs renginiai, 
koncertai, spektakliai. Susitikimo metu  dar labiau pagilinome savo žinias, sužinojome 
daug naujų ir įdomių dalykų, kurie mums tikrai pravers ateityje, renkantis savo 
gyvenimo specialybę.  

Kristina Jankeliūnaitė, III g kl. 
 
Gegužės 17 d. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų 
krepšinio 3x3 finalinėse  varžybose Gimnazijos berniukų (Donatas Bingelis, Augustas 
Česnulevičius, Lukas Lukšys, Ovidijus Čaplikas IIg kl., Erikas Pipas IIIg kl.) komanda 
iškovojo III - ąją vietą.  
 

 
Jolitos Šmitaitės nuotraukos 

 
Gegužės 20 d. mūsų gimnazijoje buvo pristatytas Naujosios Akmenės 
Ramučių gimnazijos projektas „Neabejingi Akmenės ateičiai" 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 



 53 

Gegužės 21 d. gimnazijoje vyko regioninis tarmių varžytuvių „Tarmių lobynai" turas. 
Sveikiname nugalėtojus: 
1 - 4 kl. I vieta - Justinai Žitkutei, 3 kl. Mokytoja Rasa Alekšiūnienė 
5 - 8 kl. II vieta Ronetai Saveiskytei ir Emilijai Rožankevičiūtei, 7 kl. 
            III vieta Gabrielei Lukšytei, 7 kl. Mokytoja Asta Tarailienė 
9 - 12 kl. I vieta Ignui Bingeliui, Ig kl. Mokytoja Rasa Osinskienė 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Gegužės 22 d. mes, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos  IIg klasės mokiniai, nuvykome 
į A. Barausko užkardą, esančią Dubičių kaime. Išvykos tikslas - iš arčiau susipažinti su 
pasieniečio profesija. Labai maloniai mus sutiko ir puikią ekskursiją pravedė VSAT 
Varėnos rinktinės A. Barausko užkardos vado pavaduotojas Mantvydas Palevičius. 
Pareigūnas papasakojo apie pasieniečio profesijos pliusus ir minusus (karštis, šaltis, 
mašalai), paakino tapti šios atsakingos ir būtinos profesijos atstovais. Mokiniai  
priėmimo metu galėjo savo kailiu pajusti, kaip sunku 13 valandų, tiek trunka budėjimas, 
patruliuoti lauke apsirengus neperšaunamą liemenę, sveriančią 8 kg. Vado pavaduotojas 
mielai ir labai išsamiai atsakinėjo į klausimus, susijusius su studijomis, medicininėmis 
komisijomis ir panašiai. Didžiausio mūsų dėmesio susilaukė pasieniečių darbo įrankiai: 
visureigiai, sniego rogės ir, žinoma, ginkluotė. Šios išvykos metu mums pasisekė iš tolo 
stebėti ir kaimynų baltarusių pasieniečius, kurie prie valstybės sienos priėjo vos tik 
pamatė įtartiną susibūrimą. Kadangi susitikimo metu patruliavo pasienietis kinologas su 
savo partneriu, todėl mums pasisekė pamatyti, kaip dirba ne tik žmonės, bet ir gyvūnai. 
Kinologas mus demonstravo savo partnerio – šuns sugebėjimus ir įgūdžius, kurie mus 
tikrai nustebino, paklusti įsakymams. Man pasieniečio darbas pasirodė tikrai patrauklus 
ir manau, kad baigęs mokyklą pasirinksiu šią profesiją.  
 

Marius Česnulevičius IIg kl. 
 
 

 
Jolitos Šmitaitės nuotraukos 
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Gegužės 22 d.  
 Pradinukai iškeliavo į turistinę išvyką  prie Ežeraičių. Rytas gražus! 
Nuotaika puiki! Mes „Vasaros aitvarai“! Prie mūsų prisijungė ir Merkinės pagrindinės 
mokyklos pradinukai su mokytoja S. Avižiniene. 
 Prie ežero iš karto užvirė darbas - rinkom šakas laužui, virėm skaniausią 
pasaulyje sriubą. „Prisistatymo komandos“  ruošė emblemas ir klasės prisistatymą. 
„Gamtos draugų“ grupelės atliko įvairiausias viktorinos užduotis. „Menininkai“ rašė 
gražiausius žodžius smėlio juostoje. Pavėsinėje „Darbštuolių grupė“ mokėsi lankstyti 
kepures nuo saulės. 
 Vėliau ,,Drugelių“, „Giliuk ų'', „Boružėlių'', „Aitvariukų'' ir „Miško karių“ 
komandos žaidė estafetėse. Susipažino su nauju žaidimu – muštuku „Bukbuku''. 
Visi buvo apdovanoti padėkos raštais ir „žaliuoju dešrainiu'' bei pasižadėjo išlikti 
pačiais geriausiais gamtos draugais.  

Mokytoja Milda Truncienė 

 

 
Zitos Kulakauskienės  nuotraukos 
 

Gegužės 22 d. vyko netradicinio ugdymo diena „Prevencija prasideda šeimoje", kurios 
tikslas buvo formuoti mokinių psichologinę – socialinę kompetenciją, gyvenimo bei 
sveikatos įgūdžius, kurie skatintų rinktis sveiką gyvenimo būdą, kūrybą, galimybę 
sąmoningai rinktis, atsakyti už savo veiksmus ir suprasti savo poelgių padarinius. 
Mokinukai kartu su auklėtojais analizavo įvairias aktualias temas, kurias vėliau pristatė 
plačiai auditorijai. Kartu su kultūros namų direktore Jurgita mokėmės šokti, išgirdome 
įdomių minčių iš svečių italų saleziečių kun. Massimo Bianco ir kun. Alessandro Barelli 
lūpų, išvydome nuotaikingą „Improvizacijos klubo" narių pasirodymą. Programą 
parengė mokytoja Jadvyga Lapelienė 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Gegužės 24 d. 6 klasė keliavo į Dargužius. 
 

 
Laimos Čaplikienės  nuotraukos 

 
Gegužės 25 d. Modesta Čaplikaitė, 6 kl. 17-oje moksleivių poetinės kūrybos šventėje 
„Poezijos pavasarėlis" tapo laureate.  

 

 
Astos Tarailienės  nuotraukos 

 
Gegužės 30 d. Varėnos J. Čiurlionytės menų mokyklos šventė „Vaikų šalis" 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Gegužės 30 d. „Paskutinis skambutis". 
 

 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Gegužės 31 d.  Pasaulinės dienos „Be tabako" proga 8 klasės mokiniai su auklėtoja 
Alyte Katelynaite dalyvavo akcijoje „Gėlė vietoj cigaretės", kurios metu buvo dalijami 
lipdukai Merkinės miestelio bendruomenei. 
 
Gegužės 31 d.  1-4 klasių mokslo metų užbaigimo šventė.  
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 

 
Birželio 1 d.  
 Keliavome į vieną iš Latvijos regionų – Latgalą. Pirmuosius įspūdžius 
padovanojo Zarasų apžvalgos ratas, nuo kurio atsiveria kvapą gniaužianti panorama, o ir 
Latvija jau visai šalia. Nors Daugpilis ir įvardijamas kaip antras pagal dydį šios šalies 
miestas dydžiu jis prilygti tegalėtų Panevėžiui. Ilgai jame neužsibuvę tęsėme kelionę į 
IX a. įsikūrusią Kraslavą, kuri laikoma viena iš seniausių rašytiniuose šaltiniuose 
paminėtų apgyvendintų vietų Latvijos teritorijoje. Miesto teisės Kraslavai suteiktos 
1923 m. Prisiglaudęs prie Dauguvos dešiniojo kranto, jaukus miestukas spinduliuoja 
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ramybe. Jame apsilankėme Šv. Liudviko Romos katalikų bažnyčioje su Šv. Donato 
(Latvijos globėjo) koplyčią ir savu laiku Kraslavą įsigijusių grafų Pliaterių rūmų 
komplekse. Pastarajame galima jaukiai pasivaikščioti XVIII a. įrengtame parke su grota. 
Netoliese yra Jozefo Karnickio kalnas ir Meilės šaltinėlis – vaizdinga vieta, su kuria 
susijusi romantiška legenda apie gražią grafo Pliaterio dukters Emilijos ir lenkų 
karininko Karnickio meilę, šiek tiek primenančią garsiąją Romeo ir Džuljetos istorija. 
Nors šis kompleksas vis dar restauruojamas, jame aptikome ne vieną žavų ir paslaptingą 
kampelį.  
 Agluonoje išvydome svarbiausią Latvijos katalikų dvasinį centrą ir 
pasaulinio masto šventovę, kurioje kasmet rugpjūčio 15 d. – Švč. Mergelės Marijos 
dangun ėmimo dieną – apsilanko tūkstančiai piligrimų iš visos Europos. Ši Agluonos 
katalikų bazilika yra vieni įspūdingiausių maldos namų Latvijoje, garsėjantys ne vienu 
stebuklu. 
  Anot mokslininkų, Agluonoje baltai gyveno bemaž 2000 m. per. Kr. 
Vietovės pavadinimas kilęs iš latgališkos žodžio „eglė“ formos: senovėje šiame krašte 
tarp ežerų ir upių plytėjo tankūs eglynai. Savu laiku Agluona buvo senosios baltų 
genties latgalių šventove. Tačiau pirmasis šios vietos paminėjimas rašytiniuose 
šaltiniuose susijęs su Lietuvos karaliumi Mindaugu, kuris 1263 m. šiose vietose vietoje 
kartu su sūnumis nužudytas ir palaidotas. Taip pat legendose minima Mindaugo žmona 
Morta, Madelanų pilies valdytojo dukra. 
  Dar viena įdomi vieta – Karaliaus kalnas. Tai didelė teritorija su skulptūrų 
sodu: Kristaus Nugalėtojo, angelo, kryžiaus ir dvylikos apaštalų. Didžiausiai – Kristaus 
skulptūrai panaudotas 600 metų senumo ąžuolas, kurio kamieno apimtis siekė 4,5 m, o 
aukštis – 14 m. Galėjome įsitikinti gidės žodžių teisingumu, kad, priklausomai nuo 
religinių įsitikinimų, žvelgdami į šią skulptūrą galime matyti ir Kristų su Mergele 
Marija, ir Karalių Mindaugą su Karaliene Morta – kaip kam artimiau atrodo. 
 Pasigrožėję skulptūrų parku skubėjome į Preilio lėlių muziejų. Šios 
įdomios vietos savininkė ir įkūrėja – menininkė Jelena Michailova. Visos lėlės yra 
originalūs meno darbai, turinys savo istoriją, paplitę po visą pasaulį. Mažiausia tokios 
lėlės kaina siekia 300 dolerių. Dar viena įdomi šio muziejaus dalis – galimybė 
persirengti damų, muškietininkų, karalių kostiumais. Šia proga mes ir pasinaudojome, 
lyg vėl galėdami įsitikinti, kad Merkinė – karalių žemė, tad drabužiai tiko kaip mums 
pasiūti!   
 

Vytautas Černiauskas 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Birželio 5 d.  vyko „Sporto diena", kurios metu mokiniai turėjo progą išmėginti jėgas 
estafečių, tinklinio, kvadrato varžybose, individualiose strėliukių mėtymo ir baudų 
metimo rungtyse. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
 
Birželio 6 d.  „Projektų diena". 
Šios netradicinės ugdymo dienos metu mokiniai dalyvavo įvairiose projektinėse 
veikose: „Kuo man įdomus Čepkelių rezervatas“, „Dzūkijos nacionalinis parkas“, 
„Kuriame animaciją“, „Istorinės ir lankytinos Merkinės miestelio vietos“, „Medienos 
paslaptys“, „Mano kalbinės aplinkos tyrimas“, „Improvizacijos“, „Apie Prancūziją“, 
„Erdvinės figūros“, „Matematika praktiniame gyvenime“, „Eilėraštis popieriaus lape“, 
„Kalba gimtoji lūposna įdėta...“, „Sportas“. Taip pat buvo pristatyta mokykloje 
veikiančių būrelių veikla. 
 

 
Vytauto Černiausko nuotraukos 
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Birželio 7 d.  „Pažinkime savo kraštą".  
Šios netradicinės ugdymo dienos metu mokiniai įsitraukė į aktyvią veiklą, formuojančią 
jų kultūrinę, meninę, estetinę kompetencijas, savo krašto pažinimą. 
 
Birželio 3-7 dienomis vyko vaikų vasaros poilsio stovykla „Krėviukai“. Šiais metais 
ypatingą dėmesį skyrėme mūsų krašto poetų - Anzelmo Matučio 90 – osioms ir 
Martyno Vainilaičio 80 – osioms gimimo metinėms paminėti. Stovyklos metu vaikai 
gilinosi į šių autorių kūrybą, iliustravo jų kūrinius. Aplankė poeto M.Vainilaičio 
sodyboje Vaitakarčmyje įsikūrusį skulptūrų parką ir muziejų „Ežio dvaras“. Šiltai 
pabendravo su rašytojo žmona Sofija Vainilaitiene. Stovyklautojai dalyvavo A.Matučio 
memorialiniame muziejuje edukaciniame užsiėmime „Iššlavė Pietutis dangų“, aplankė 
Alytaus piliakalnį. Norėdami, kad vaikai neužmirštų dzūkų tarmės, stovyklos metu 
stengėmės kuo daugiau ja šnekėti. Mūsų bibliotekos darbuotojos Laima Čaplikienė ir 
Margarita Leskauskienė organizavo dzūkiškų pasakų ir mįslių popietę „Mes esame 
dzūkai“. Jos metu stovyklautojus pradžiugino, o kartu ir maloniai nustebino regioninio 
tarmių varžytuvių „Tarmių lobynai“ turo nugalėtojai  ir dalyviai. Dzūkijos nacionalinio 
parko Merkinės lankytojų centro vyriausioji specialistė Laima Saviščevienė gimtąja 
dzūkų tarme papasakojo apie dzūkų gyvenimo būdą, papročius, tradicijas, amatus.  
 

Birutė Čaplikienė  
 

 
Birutės Čaplikienės, Laimos Čaplikienės  nuotraukos 
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Mokini ų pasiekimai 2012-2013 m. m. 

 Respublikiniai laim ėjimai 
  
I vieta 2012-2013 m. m. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio gimnazijų, vidurinių 
mokyklų sporto šakų varžybose. Mūsų Gimnazija surinko 1064,5 taškų. 
 

I vieta Jorigei Buržinskaitei, 3 kl.  Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių 
mokyklų Olimpinio 1-4 klasių piešinio konkurse. 

  
I vieta Austėjai Stravinskaitei, IVg kl.  Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo 
vietovių mokyklų lengvosios atletikos varžybose, šuolio į tolį įsibėgėjus rungtyje. 
  
II vieta Birutei Kazakevičiūtei, IVg kl.  Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo 
vietovių mokyklų lengvosios atletikos varžybose, 100 metrų bėgimo rungtyje. 
  
II vieta Martynui Katelynui IVg kl. Lietuvos mokinių respublikinėje geografijos 
olimpiadoje. 
  
III vieta Gimnazijos berniukų komandai: Donatui Bingeliui, Augustui Česnulevičiui, 
Lukui Lukšiui, Ovidijui Čaplikui IIg kl., Erikui Pipui IIIg kl., Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų finalinėse krepšinio 3x3varžybose. 
  
III vieta Gimnazijos mergaičių komandai - Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
kaimo vietovių mokyklų kvadrato (gim. 2000-2001 m.)  varžybose. 
  
Anglų kalbos kengūros prizininkai: 
  
Auksinės kengūros diplomas: 
Dovydas Leiga 8 kl., Ignas Bingelis Ig kl. 
Sidabrinės kengūros diplomas: 
Henrikas Lukšys 8 kl.  

Rajoninių olimpiad ų ir konkurs ų laim ėjimai 

  
Chemijos olimpiada: 
I vieta: Ignas Bingelis Ig kl., Lina Krušniauskaitė IIg kl., Martynas Katelynas IVg kl. 
II vieta: Meda Sabonytė IIg kl., Irma Jankeliūnaitė IIIg kl., Edvinas Skliutas IVg kl. 
III vieta: Aira Rutkauskaitė IIg kl., Austėja Stravinskaitė IVg kl. 
  
Matematikos olimpiada: 
I vieta: Ignas Bingelis Ig kl. 
II vieta: Rytis Jocys Ig kl. 
III vieta: Ovidijus Točelis 4 kl. 
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Biologijos olimpiada: 
II vieta: Ignas Bingelis Ig kl., Lina Krušniauskaitė IIg kl., Domantas Nedzinskas IIIg kl. 
III vieta: Aira Rutkauskaitė IIg kl., Austėja Stravinskaitė IVg kl. 
  
Fizikos olimpiada: 
I vieta: Ignas Bingelis Ig kl., Aira Rutkauskaitė IIg kl., Edvinas Skliutas IVg kl. 
II vieta: Vytautas Motiejus Bubnelis IV g kl. 
III vieta: Lina Krušniauskaitė IIg kl. 
  
Anglų kalbos olimpiada: 
II vieta: Ignas Bingelis Ig kl. 
  
Geografijos olimpiada: 
I vieta: Martynas Katelynas IVag kl. 
  
Technologijų olimpiada: 
I vieta: Rytis Jocys Ig kl. 
                                                                  
Meninio skaitymo konkursas: 
III vieta: Modesta Čaplikaitė 6 kl. 
  
II vieta 1-4 klasių komandai rajoninėse „Šviesoforo“ varžybose  

Įvairūs konkursai  
  
Respublikinio mokinių gebėjimų konkurso „Lietuvos gamtininkas“ antrojo etapo 
dalyviai. 
 
Respublikinio kaimo vaikų ir jaunimo konkurso „Po tėviškės dangum 2012“ dalyviai. 
 
Modesta Čaplikaitė, 6 kl. – 17-os moksleivių poetinės kūrybos šventės „Poezijos 
pavasarėlis" laureatė. 
 
Regiono varžytuvių „Tarmių lobynai" nugalėtojai: 
I vieta: Justinai Žitkutei, 3 kl. (1 - 4 kl.) 
I vieta: Ignui Bingeliui, Ig kl. (9 - 12 kl.) 
II vieta: Ronetai Saveiskytei ir Emilijai Rožankevičiūtei, 7 kl. (5 - 8 kl.) 
III vieta: Gabrielei Lukšytei, 7 kl. (5 - 8 kl.)  
 
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro „Lietuvos vaikai kuria pasakas“ dalyviai 
Gamtos mokslų kengūros dalyviai 
 
Kalbų kengūros dalyviai (lietuvių kalbos ir anglų kalbos)  
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Varžybos 
 
I vieta Gimnazijos berniukų komandai: Donatui Bingeliui, Augustui Česnulevičiui, 
Lukui Lukšiui IIg kl., Erikui Pipui IIIg kl., Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo 
vietovių mokyklų tarpzoninėse krepšinio 3x3 varžybose. 
 
III vieta Gimnazijos merginų  komandai: Silvijai Čaplikaitei 8 kl., Aušrai Abromaitytei, 
Ingai Kirmelevičiūtei, Silvijai Pačkauskaitei IIg kl., Lietuvos mokinių olimpinio 
festivalio kaimo vietovių mokyklų tarpzoninėse krepšinio 3x3 varžybose. 
 
I vieta Gimnazijos berniukų komandai: Donatui Bingeliui, Augustui Česnulevičiui, 
Lukui Lukšiui IIg kl., Erikui Pipui IIIg kl., Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo 
vietovių mokyklų zoninėse krepšinio 3x3 varžybose. 
 
I vieta Gimnazijos merginų  komandai: Silvijai Čaplikaitei 8 kl., Aušrai Abromaitytei, 
Ingai Kirmelevičiūtei, Silvijai Pačkauskaitei IIg kl., Lietuvos mokinių olimpinio 
festivalio kaimo vietovių mokyklų zoninėse krepšinio 3x3 varžybose. 
 
II vieta berniukų krepšinio komandai, Rajoninėse krepšinio varžybose. 
 
III vieta berniukų (gim. 1997 m. ir jaunesnių) krepšinio komandai, Rajoninėse krepšinio 
varžybose. 
 
III vieta 5-6 klasių komandai, Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių 
mokyklų tarpzoninėse DSF   varžybose. 
 
I vieta 5-6 klasių komandai, Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių 
mokyklų zoninėse DSF  varžybose. 
 
II vieta 4 ir žemesnių klasių komandai, Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo 
vietovių mokyklų zoninėse DSF   varžybose. 
 
II vieta 6-7 klasių komandai, Zoninėse futbolo varžybose. 
 
II vieta Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų berniukų mažojo 
futbolo 5x5 zoninėse varžybose. 
 
II vieta Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių BUM berniukų (1999 m. 
g. ir jaunes.) mažojo futbolo tarpzoninių varžybose. 
 
I vieta Mantui Vilčinskui IIg kl., Varėnos rajono moksleivių kroso varžybose 1500 m. 
bėgime. 
 
II vieta Ovidijui Čaplikui IIg kl., Varėnos rajono moksleivių kroso varžybose 1500 m. 
bėgime. 
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II vieta Birutėei Kazakevičiūtei IVg kl., Varėnos rajono moksleivių kroso varžybose 
1000 m. bėgime. 
 
III vieta Gintarei Bušniauskitei IIIg kl., Varėnos rajono moksleivių kroso 
varžybose1000 m. bėgime. 
 
II vieta Gimnazijos komandai Varėnos rajono moksleivių svarsčių kilnojimo varžybose. 
 
II vieta Einorui Karlonui Ig kl., Mantui Kisieliui Ig kl., Augustui Česnulevičiui IIg 
kl., Varėnos rajono moksleivių svarsčių kilnojimo varžybose. 
 
III vieta Rokui Urbonavičiui IIg kl., Mantui Vilčinskui IIg kl., Varėnos rajono 
moksleivių svarsčių kilnojimo varžybose. 
 
II vieta Augustui Česnulevičiui IIg kl., Mariui Česnulevičiui IIg kl., Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų vaikinų svarsčių kilnojimo tarpzoninėse 
varžybose. 
 
III vieta Mantui Vilčinskui IIg kl. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių 
mokyklų vaikinų svarsčių kilnojimo tarpzoninėse varžybose. 
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Varėnos r. Merkinės V. Krėvės gimnazija 
 

Neformalus ugdymas 
2012-2013 mokslo 

metais  
 
 
 

 
Merkinė, 2013 


