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Rugs ėjis  
 
 Rugsėjo 2 d. Gimnazijoje vyko „Mokslo metų pradžios šventė".  
 

 
 
Rugsėjo 7 d. Merkinėje vyko VIII kraštiečių  – meno, mokslo žmonių susitikimas. 
Mūsų Gimnazijoje gimnazistai, mokytojai ir miestelio bendruomenės nariai turėjo 
galimybę pabendrauti su rašytoju Kaziu Saja, dailininku Gediminu Leonavičiumi, 
socialinių mokslų daktaru, regioninės politikos ekspertu Vygantu Čapliku, habilituotu 
fizinių mokslų daktaru, Lietuvos mokslų akademijos nariu, VU profesoriumi emeritu 
Jonu Grigu, Lietuvos žemės ūkio universiteto vandens ūkio ir žemėtvarkos fakulteto 
vandentvarkos katedros docentu, mokslų daktaru Antanu Ciūniu, filologu, dėstytoju 
Sigitu Lūžiu, geologu, fizinių mokslų daktaru Vincentu Korkučiu. Šį turiningą 
susitikimą vedė  Varėnos rajono savivaldybės bibliotekos direktorius Eitaras 
Krupovičius. 
Dėkojame už dovanotas knygas K. Sajai, S. Lūžiui ir V. Korkučiui, kuris Gimnazijos 
bibliotekai dar padovanojo ir žurnalo „Mokslas ir gyvenimas“ rinkinį.  
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Rugsėjo 11 d. Gimnazijos III aukšte atidaryta Monikos Turauskaitės, IVb kl., 
(„Fotoblyksnis“ būrelio narės) fotografijų paroda „Kai norai pakimba ore ir tabaluoja 
kojomis". Taip pat Redos Grigaitės, Mildos Marcinonytės, 2012 - 2013 m. m. dailės 
egzamino darbų paroda. 
 
Rugsėjo 13 d. gimnazistai ir mokytojai dalyvavo Dzūkijos nacionaliniame parke 
vykusiame susitikime su „Nemuno" redaktoriumi ir poetu V. Rudžiansku, redaktoriaus 
pavaduotoja G. Petrošiene, fotomenininku A. Černiausku, aktore O. Dautartaite. 
Renginio metu buvo pristatytas fotomenininko N. Freimano pomirtinis 
fotoalbumas „Einu per Lietuvą".   
 

 
 
Rugsėjo 19 d. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centre vyko etnokultūrinio 
projekto „Mano senolių godos“ baigiamoji šventė, skirta Tarmių metams. Mokiniai iš 
įvairių Lietuvos regionų varžėsi respublikinėse varžytuvėse „Tarmių lobynai“. Dalyviai 
dainavo, pasakojo istorijas, sekė pasakas. Čia skambėjo aukštaičių, žemaičių, dzūkų ir 
suvalkiečių šnekta. Vertinimo komisijos narys Vilniaus etninės kultūros centro 
direktoriaus pavaduotojas Stanislovas Kavaliauskas (mums geriau žinomas kaip laidos 
„Duokim garo!“ vedėjas) sveikindamas šventės dalyvius sakė, jog didžiausia vertybė 
yra tai, kad mes mokame kalbėti savo tarme, ir linkėjo, kad visi stengtumėmės būti 
tikraisiais savo etninės bendruomenės nariais. Labai smagu, kad mokinių, gebančių 
kalbėti tarmiškai, respublikinėse varžytuvėse pirmąsias vietas užėmė mūsų gimnazijos 
mokiniai: Justina Žitkutė – 4 kl. (mokyt. Rasa Alekšiūnienė) ir Ignas Bingelis – IIag kl. 
(mokyt. Rasa Osinskienė). Mokytoja Rasa Alekšiūnienė.   
  

 
 
 
Rugsėjo 23 d. minėjome Lietuvos žydų genocido aukų atminimo dieną. Tądien, 1943-
iaisiais, buvo sunaikintas Vilniaus getas. Kaip ir kasmet, pagerbdami žydų genocido 
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aukas, Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos mokiniai lankė Merkinėje esančius 
paminklus nužudytiems žmonėms atminti.  
Merkinės žydai buvo sušaudyti 1941m. rugsėjo 10 d., netoli žydų kapinių esančiame 
pušynėlyje. Pagal vokiečių dokumentus, Merkinėje buvo nužudyti 854 žydai: 223 vyrai, 
355 moterys ir 276 vaikai. Duobes su palaikais užkasė suvaryti miestelio ir aplinkinių 
kaimų gyventojai. Taip buvo sunaikinta sena Merkinės žydų bendruomenė, garsėjusi 
verslumu.  
Gimnazijos mokiniai pagerbė aukas pagal žydų mirusiųjų pagerbimo tradicijas, prie 
paminklų padėdami po akmenuką. Mokytojas Eimantas Vitkauskas.  

 

 
  

 
Rugsėjo 24 d. įvyko tradicinis renginys, skirtas Europos kalbų dienai paminėti „Visos 
kalbos suplaukia į Lietuvą“. Nuo 2001 m. Europos kalbų diena yra minima kasmet,  
rugsėjo 26-ąją. Šią idėją nuolat palaikė ir palaiko Europos Taryba, įsikūrusi Strasbūre 
tam, kad padidėtų žmonių susidomėjimas kalbomis, juk vien Europoje jų yra 225. 
Merkinės V. Krėvės gimnazijoje be gimtosios lietuvių kalbos yra galimybė mokytis 
anglų, prancūzų arba rusų kalbų. 
Renginio metu galėjome išgirsti, kaipgi skamba pasilabinimai skirtingomis kalbomis. 
Klausėmės angliškai atliekamos jungtinės trečiokų – penktokų grupės dainos „My 
Bonnie lies over the ocean“. Iag klasės mokinės Ieva ir Lina Krušniauskaitės angliškai 
skaitė Algimanto Baltakio poeziją, o šių eilėraščių lietuvišką variantą susirinkusiems 
perteikė IIIg klasės mokinė Rasa Stankevičiūtė. Taip pat scenoje išgirdome aštuntokės 
Ronetos Saveiskytės džiazo ritmu atliekamą dainą „Straighten Up and Fly Right“, o visa 
aštuntokų klasė sudainavo Rod‘o  Stiuarto dainą „Sailing“.  
5 klasės mergaitės Kamilė Daugevičiūtė, Modesta Turauskaitė, Miglė Krutulytė ir 
Rugilė Ulbinaitė lietuviškai perskaitė Salomėjos Nėries eilėraštį „Kodėl tyli žemė?“, o 
septintokė Modesta Čaplikaitė  jį deklamavo prancūziškai. 8 klasės mokiniai Gabrielė 
Lukšytė ir Kristupas Černiauskas suvaidino viduramžių prancūzų truvero Adam'o de La 
Halle'o pastoralės „Le Jeu de Robin et de Marion“ ištrauką. Tą pačią ištrauką jau 
lietuviškai suvaidino abiturientai Matas Pauliukas ir Emilija Lesniauskaitė. Beje, visą 
šią knygą iš senosios prancūzų kalbos į lietuvių kalbą išvertė mokytoja Rita 
Černiauskienė 2004 metais. 
Neliko nuošalyje ir rusų kalbos gerbėjai. Ištraukas iš Aleksandro Puškino poezijos  
skaitė  IIbg klasės mokiniai Rytis Jocys ir Urtė Fialkovskytė, o vertimo tekstą perteikė 
Einoras Karlonas bei Reda Masionytė. Itin nustebino neseniai susikūrusios grupės „Trys 
– keturiose“ pasirodymas. Trys mokytojos nuotaikingai sudainavo pusiau lietuviškai – 
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pusiau rusiškai skambančią dainą, parodydamos mokiniams, jog gimtąją kalbą reikia 
itin gražiai mokėti, nes makaroninė kalba teršia gimtinės dvasią. 
Šį spalvingą ir nuotaikingą renginį, kurio organizatorė šiemet buvo anglų kalbos 
mokytoja Audronė Streikuvienė, vedė IIIg klasės gimnazistės Dovilė Stanulytė ir Meda 
Sabonytė. Mokytojai Audronei talkino ir mokinius paruošė kalbų mokytojai: Asta 
Tarailienė, Renata Černiauskienė,  Rasa Osinskienė, Karolis Baliutis, Renata 
Varanavičienė, Rita Černiauskienė, Kęstutis Breidokas. Renginio apipavidalinimu 
rūpinausi aš, Vytautas Černiauskas, o stendą, puošiantį Gimnazijos fojė, ruošė mokytoja 
Rūta Lesniauskienė. 
Smagu buvo matyti gabius vaikus scenoje ir girdėti, kaipgi suskamba įvairios Europos 
kalbos Merkinės žemėje.  
 

 
 
Rugsėjo 25 d. Pradinių klasių mokinukai keliavo į Vilnių, kuriame aplankė Katedrą, jos 
požemius ir Gedimino pilį.   
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Rugsėjo 27 d. vyko IIag klasės mokinių renginys „Šauniausia klasė", kurio metų 
gimnazistai turėjo galimybę ne tik dalyvauti viktorinoje, bet ir smagiai pasidainuoti. 
Renginį vedė Žygimantas Minelga ir Eglė Sinkevičiūtė.   
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Spalis  
 
Spalio 1 d. 18 gimnazistų dalyvavo pirmame Konstitucijos egzamino etape. 
 

 
 

Spalio 4 d.  netradicinio ugdymo diena „Mokytojų diena” 
 

  
 

Spalio 10 d. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos III g klasės mokinės: Meda Sabonytė, 
Dovilė Stanulytė ir Jolita Šmitaitė dalyvavo Varėnos švietimo centro rengtame verslo 
idėjų konkurse. Merginų verslo idėja „Relaksacija kitaip“ pelnė Novatoriškiausios, 
linksmiausios ir gražiausiai pristatytos idėjos nominaciją. Verslo idėjų konkursas – 
baigiamasis projekto „Jaunimo motyvavimas dirbti savame krašte“ renginys, kuris 
vainikavo pusės metų intensyvų kelionių po Varėnos krašto įmones, verslo idėjų kūrimo 
darbą. Vinco Krėvės gimnazijos III-IV g klasių mokiniai turėjo galimybę artimiau 
susipažinti su teisėjais, policininkais, medikais, kultūros darbuotojais, pasieniečiais, 
sužinoti jų pasirinktųjų profesijų subtilybes ir įsidarbinimo galimybes. Mokytoja Renata 
Varanavičienė. 
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Spalio 14 d.  prasidėjo V. Krėvės savaitė, skirta paminėti rašytojo 131 – ąsias gimimo 
metines. Ta proga vyko įvairios teminės pamokos, užsiėmimai.  Penktokai kartu su 
lietuvių kalbos mokytoja R. Černiauskiene gilinosi į Leonardo Gutausko ir V. Krėvės 
mitologinį pasaulį, šeštokėliai per V. Černiausko dailės pamoką iliustravo Martyno 
Vainilaičio kūrybą. Mokytoja A. Tarailienė pasiūlė tris temines lietuvių kalbos 
pamokas: „Vincas Giedra – Dainavos krašto poetas“, kurios metu V. Giedros ir V. 
Krėvės kūrybą gvildeno septintokai, Pauliaus Širvio poeziją analizavo ir sąsajų su V. 
Krėvės kūryba ieškojo aštuntokai, o Vytauto Bložės ir Nijolės Miliauskaitės poeziją 
analizavo IIIg klasės mokiniai. Per direktorės R. Sakalauskienės šokio pamokas IIIg ir 
IVg klasės mokiniai gilinosi į Tautinio šokio ištakas Merkinėje bei Senovės dieną toje 
pačioje Merkinėje. Taip pat IIIg ir IVg klasių mokiniai ieškojo informacijos apie V. 
Krėvės gyvenimo ir kūrybos etapus internetinėje erdvėje informatikos mokytojo G. 
Rudzio pamokų metu. Neliko pamiršti ir pradinių klasių mokiniai, kurie kartu su savo 
mokytojais parengė piešinių parodą  „Krėvės žemės broliai“. Dailę pasirinkę 
abiturientai padėjo mokytojai R. Lesniauskienei rengti stendą, o V. Černiausko grupė 
suruošė parodą  „Krėvės žemės broliai. Sigitas Geda“.   

 

 
 

Spalio 15 d. tęsėsi V. Krėvės savaitės veiklos. Antrokėliai, vadovaujami mokytojos Z. 
Kulakauskienės, skaitė Anzelmo Matučio kūrinius, deklamavo eilėraščius. Per 
mokytojo A. Kulakausko pamoką trečiokai nagrinėjo M. Vainilaičio kūrybą. Lietuvių k. 
mokytojos A. Tarailienės pamokoje aštuntos klasės mokiniai analizavo šiuolaikinio 
žmogaus santykį su gamta, remdamiesi V. Krėvės „Skerdžiumi“. Vėliau per mokytojo 
V. Černiausko dailės  pamoką kūrė atributiką artėjančiai knygų mugei, o per klasės 
valandėlę kartu su auklėtoju A. Šapalu ieškojo dzūkiškų akcentų P. Širvio kūryboje. 
IIag klasės mokiniai dalyvavo lietuvių k. mokytojos R. Osinskienės kuruojamoje 
viktorinoje „Ką aš žinau apie V. Krėvę“. Istorijos mokytojo S. Tarailos pamokoje IIbg 
klasės mokiniai domėjosi V. Krėvės indėliu tarpukario Lietuvos politikoje. Abiturientai 
per lietuvių k. pamoką ieškojo paralelių tarp Sigito Gedos ir V. Krėvės kūrybos, jiems 
vadovavo mokytoja R. Černiauskienė. IIIg ir IVg klasių mokiniai ieškojo informacijos 
apie V. Krėvės gyvenimo ir kūrybos etapus internetinėje erdvėje informatikos mokytojo 
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G. Rudzio pamokų metu. Po pamokų įvyko Ig klasės mokinių krikštynos, krikštatėviais 
tapo IIabg klasių mokiniai, vadovaujami auklėtojų R. Osinskienės ir R. Varanavičienės. 
 

 
 

Spalio 16 d. tęsėsi numatytos V. Krėvės savaitės veiklos. Antrokai, vadovaujami 
mokytojos Z. Kulakauskienės, kalbėjosi apie rašytojo kūrybinį palikimą. 3 – 4 klasių 
mokinukai (mokytojai A. Kulakauskas ir R. Alekšiūnienė) susitiko su Subartonių V. 
Krėvės - Mickevičiaus memorialinio muziejaus direktore Evelina Buržinskiene. 
Mokytojas S. Papartis per gamtos pamoką su penktokėliais tyrinėjo gamtos pokyčius V. 
Krėvės aprašytoje Merkinėje. Vyko klasės valandėlės, skirtos pokalbiui apie rašytoją ir 
jo kūrybą: 5 klasėje (auklėtojas E. Vitkauskas) – „Mūsų žemietis V. Krėvė“, 7 klasėje 
(auklėtoja V. Katkevičienė) „Knyga – mano draugas“. Ig klasės mokiniai gilinosi į K. 
Sajos kūrybą ir ją iliustravo per V. Černiausko dailės pamoką. Istorijos mokytojas E. 
Vitkauskas su IIag klasės mokiniais gilinosi į V. Krėvės politinę veiklą. Abiturientai 
lietuvių kalbos mokytojos  R. Černiauskienės pamokoje turėjo progą paieškoti Juozo 
Apučio ir V. Krėvės kūrybinių paralelių. Po pamokų krepšinio aikštelėje net devynios 8 
– IVg mokinių komandos išbandė jėgas krepšinio 3x3 turnyre „Vincuko ąžuolas“. 
Turnyrą organizavo V. Černiauskas kartu su kūno kultūros mokytojais V.  Lukšiu, T. 
Barysu ir L. Nekrošiumi. 

 

 
 

Spalio 16 d. Dzūkijos nacionalinio parko ir Čepkelių valstybinio gamtinio rezervato 
direkcijos lankytojų centre Merkinėje vyko II – asis viktorinos „Pažink saugomas 
teritorijas“ konkurso etapas. Jame dalyvavo ir mūsų Gimnazijos komanda: Emilija 
Rožankevičiūtė, Inesa Sinkevičiūtė, Gabrielė Lukšytė, Kristupas Černiauskas (8 kl.), 
Dominykas Visockas (Ig kl.), vadovaujama mokytojo Silvestro Pūčio.  
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Spalio 16 d. Gimnazijoje virė sportinės aistros. Tradiciniame, V. Krėvės 131 – ąsias 
gimimo metines paminėti, krepšinio 3x3 turnyre„Vincuko ąžuolas dalyvavo 
net devynios 8 – IVg mokinių komandos.  Kiekviena komanda turėjo sukurti savo 
pavadinimą, remdamasi V. Krėvės kūryba. Tad turnyre žaidė: „Skerdžiai“, „Krėvės 
broliai“, „Lapinai“, „Azerai“, „Skerdžiaus armija“, „Skirgailos“, „Gugiai“, „Kriviukai“, 
„Vincukai“. Komandos buvo suskirstytos į dvi grupes iš kurių į pusfinalius pakliuvo dvi 
geriausios. Pirmąją vietą iškovojo „Skirgailos komanda: Š. Lasinskis, E. Pipas, L. 
Juškevičius, N. Kalanta (IVg kl.), finale pranokusi „Skerdžių“ komandą, kurioje žaidė 
O. Čaplikas, G. Česnulevičius, A. Česnulevičius ir M. Česnulevičius iš IIIg kl. Trečiąją 
vietą iškovojo „Lapinų“ komanda: M. Visockas, M. Griškevičius, D. Bingelis, L. 
Lukšys (IIIg kl.) nugalėję „Gugius“: I. Lenkevičių, H. Lukšį Ig kl., A. Viniarską iš IIg. 
Turnyrą organizavo V. Černiauskas kartu su kūno kultūros mokytojais V.  Lukšiu, T. 
Barysu ir L. Nekrošiumi. Šis renginys taip pat yra visus metus mūsų Gimnazijoje 
vykstančios programos „Būk sveikas, 2013“ dalis, kurią finansavo Varėnos r. 
savivaldybė. 

 

 
 

Spalio 17 d. mokytojos Z. Kulakauskienės antrokėliai domėjosi žaislais ir žaidimais iš 
Vincuko vaikystės. Abiturientai artimiau susipažino su iš Dzūkijos krašto kilusio poeto 
Gintaro Bleizgio kūryba, biografija bei asmenybe per mokytojos R. Černiauskienės 
lietuvių k. pamoką. 6 ir Ig klasės mokiniai dalyvavo viktorinoje, kurią organizavo 
lietuvių k. mokytoja R. Osinskienė. Ig klasės auklėtoja A. Katelynaitė su savo 
auklėtiniais klasės valandėlės metu diskutavo „Ar Krėvės kūrybos svarbiausios vertybės 
– žmogaus ir tautos laisvė – aktualios ir priimtinos šiandien?“ Lietuvių k. mokytoja R. 
Varanavičienė kartu su IIbg klasės mokiniais ieškojo „Naujojo mito kūrimo A. 
Kalanavičiaus  ir V. Krėvės kūryboje“. Taip pat vykome į tradicinę talką V. Krėvės – 
Mickevičiaus memorialinio muziejų, kurioje dalyvavo IIIg klasė su auklėtoja A. 
Tarailiene. 
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Spalio 18 d. Kūrybinės dirbtuvės Merkinės gimnazijoje.  
Lietuvių liaudies išmintis byloja – viščiukus skaičiuojame rudenį. Būtent šiuo metų 
laiku aptariame pasiekimus, rezultatus ir pradedame kurti kitų metų planus. Kaip tik su 
šia intencija į Merkinės Vinco Krėvės gimnaziją sugrįžo  dvi buvusios mokinės 
Raimunda Sikorskaitė ir Jovita Žėkaitė. 
Jau ne vienerius metus Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje vyksta projektas 
„Drąsinkime ateitį“. Projekto tikslas – sukviesti į mokyklas buvusius mokinius, kurie 
pasidalintų savo sėkmės formulėmis, gerąja patirtimi, paskatintų jaunus žmones 
pasitikėti savimi, žinoti, ko nori, siekti savo užsibrėžtų tikslų. Beveik visi sugrįžę buvę 
mokiniai tvirtino, kad tikslas pasiekiamas labai paprastai: svarbiausia, yra žinoti, ko 
nori, ir labai sunkiai dirbti. 
Šį rudenį į savo buvusią mokyklą sugrįžo Vilniaus universiteto, Lietuvių filologijos, 
trečio kurso studentė Raimunda Sikorskaitė ir Vilniaus universitete, Istoriją ir 
antropologiją studijuojanti Jovita Žėkaitė. Šįkart merginos netradiciškai pasakojo apie 
save – buvo suruoštos kūrybinės dirbtuvės. Dar besimokydamos Merkinės Vinco 
Krėvės gimnazijoje Raimunda ir Jovita bandė minti kūrėjų keliu. Susitikime su 
mokiniais viešnios, pasakodamos apie Vilniaus universitetą, studijų programas, 
linksmus nutikimus, įterpdavo savo kurtas pasakas, trumpus apsakymus, eilėraščius. 
Tokiu prisistatymu sužavėti mokiniai patys noriai kūrė: eilėraščius, piešinius, ir 
pasidalino savo mintimis. 
„Susitikimas su Jovita Žėkaite, kuri studijuoja Istoriją ir antropologiją man labai patiko. 
Mėgstu kurti, piešti, o veikla su Jovita tokia ir buvo. Buvo labai smagu iliustruoti Sigito 
Gedos eilėraštį. Gaila, kad užsiėmimas truko neilgai. Norėčiau tokių veiklų daugiau“.  
Modesta 
 „Su Jovita Žėkaite susitikti buvo labai įdomu. Ji pasakojo apie save, savo studijas, kartu 
nagrinėjome eilėraštį. Mums buvo pasakyti 6 žodžiai, kuriuos turėjome iliustruoti, 
vėliau, garsiai perskaitė eilėraštį. Ši užduotis buvo labai įdomi“. Aldona 
 „Raimunda pasakojo apie studijas, skaitė savo sukurtas pasakas. Kurdami turėjome 
susiskirstyti į piešimo, eilėraščių kūrimo  ir pasakų rašymo grupes. Niekas nepasirinko 
pasakų rašymo grupės. Mokiniai rinkosi piešimo ir eilėraščių kūrimo grupes. Man labai 
patiko“. Kamilė 
 

 Mokytoja Renata Varanavičienė 
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Spalio 18 d. Gimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena „Krėvės žemės broliai“. 
Pirmoje šios šventiškos dienos dalyje šurmuliavo improvizuota knygų mugė. Joje 5-IIIg 
klasės mokiniai pristatė Dzūkijoje kūrusius  rašytojus, supažindino su jų kūrybiniu 
palikimu. Tuo tarpu abiturientai krikštijo pirmokėlius.  
 

 
 
Antroje dalyje vyresniesiems vyko susitikimai su etnologu dr. V. Čapliku, rašytoju, 
gamtininku H. Gudavičiumi, poetu G. Bleizgiu. 5 - 8 klasių mokiniai dalyvavo 
kūrybinėse dirbtuvėse, kurias kuravo šiuo metu studijuojančios merginos – jaunoji poetė 
R. Kasperionytė, filologiją studijuojanti R. Sikorskaitė ir antropologijos studentė J. 
Žėkaitė.  
Baigiamasis renginys „Krėvės žemės broliai“  pasižymėjo brandumu ir turtingu poetiniu 
skambesiu, svečių pasisakymais. Renginį vedė M. Pauliukas (IVg kl.) ir Ž. Minelga 
(IIIg kl.). Jiems talkino N. Lisauskaitė (7 kl.), K. Černiauskas, Jovita Urbonavičiūtė (8 
kl.), I. Bingelis (IIag kl.), R. Stanevičiūtė (IIIg kl.), mokytojas L. Nekrošius.  
Knygų mugei scenarijų rašė lietuvių k. mokytoja A. Tarailienė, jai talkino mokytoja R. 
Osinskienė. Baigiamojo renginio scenarijų kūrė lietuvių k. mokytoja R. Černiauskienė, 
o jai talkino mokytojai R. Varanavičienė ir V. Černiauskas. Krėviukių krikštynomis 
rūpinos abiturientai kartu su auklėtoja R. Černiauskiene. Dėkojame visiems 
prisidėjusiems prie šios žavios šventės kūrimo.  
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Veikla per V. Kr ėvės savaitę 14 -17 d. 
 

Klasės Veikla Atsakingas 
10-14 Pirmadienis 
1 – 4  Piešinių parodos atidarymas „Krėvės žemės broliai“ Pradinių kl. mokytojai 
5 Lietuvių k. pamoka „L. Gutausko ir V. Krėvės mitologinis 

pasaulis“ (eilėraščiai vaikams ir „Antanuko rytas“) 
R. Černiauskienė 

6 Dailės pamoka „Krėvės žemės broliai“. M. Vainilaičio kūrybos 
iliustr. 

V. Černiauskas 

7 Lietuvių k. pamoka „V. Giedra – Dainavos krašto poetas". V. 
Giedros ir V. Krėvės kūrybos tematika 

A. Tarailienė 

8 Lietuvių k. pamoka „P. Širvys – Krėvės žemės brolis.“ P. Širvio 
poezijos analizė, sąsajos su V. Krėvės kūryba 

A. Tarailienė 

IIIg Lietuvių k. pamoka „V. Krėvė XX amžiaus poetų kontekste.“   
V. Bložės ir N. Miliauskaitės poezijos analizė  

A. Tarailienė 

IIIg, IVg Šokio pamoka „Tautinio šokio ištakos Merkinėje. Senovės 
diena“ 

R. Sakalauskienė 

IIIg, IVg Informatikos pamoka „V. Krėvės gyvenimo ir kūrybos etapai. 
Ištekliai internetinėje erdvėje“ 

G. Rudzis 

IVg Dailės pamoka „Krėvės žemės broliai“ S. Gedos kūrybos 
iliustravimas ir parodos atidarymas 

V. Černiauskas 

 Stendas „Krėvės žemės broliai“ R. Lesniauskienė 
10-15 Antradienis 
2 „A. Matutis – V. Krėvės kraštietis“. A.Matučio kūrinių 

skaitymas, deklamavimas 
Z. Kulakauskienė 

3 „M.Vainilaitis  – V. Krėvės kraštietis.“ M.Vainilaičio kūrinių 
skaitymas, deklamavimas 

A. Kulakauskas 

8 Lietuvių k. pamoka „V. Krėvė. „Skerdžius“. Šiuolaikinio 
žmogaus santykis su gamta" 

A. Tarailienė 

8 Dailės pamoka „Krėvės žemės broliai“. P. Širvio kūrybos 
iliustravimas 

V. Černiauskas 

8 Klasės valandėlė „Dzūkijos akcentai Pauliaus Širvio kūryboje“ A. Šapalas 
IIag Viktorina „Ką aš žinau apie V. Krėvę" R. Osinskienė 
IIag Dailės pamoka „Krėvės žemės broliai“. S. Stacevičiaus kūrybos 

iliustr. 
V. Černiauskas 

IIbg,  Istorijos pamoka „Vinco Krėvės vieta tarpukario Lietuvos 
politikoje“ 

S. Taraila 

IVg, 2 
gr. 

Lietuvių k. pamoka „Sigito Gedos ir Vinco Krėvės kūrybos 
paralelės“  

R. Černiauskienė 

IIIg, IVg Informatikos pamoka „V.Krėvės gyvenimo ir kūrybos etapai. 
Ištekliai internetinėje erdvėje“ 

G. Rudzis 

Ig, IIg Krivaičių krikštynos (po 6 pamokų) A. Katelynaitė, 
 R. Osinskienė,  
R. Varanavičienė 

10-16 Trečiadienis 
2 Klasės valandėlė „V. Kr ėvė – Dainavos krašto sūnus“ Z. Kulakauskienė 
3, 4 Klasės valandėlė „V.Kr ėvė – įvairiapusis talentas“. Susitikimas 

su  
V. Krėvės muziejaus Subartonyse direktore E. Buržinskiene 

R. Alekšiūnienė,  
A. Kulakauskas 

5 „Gamtos pokyčių stebėjimas V. Krėvės aprašytoje Merkinėje“ S. Papartis 
5 Klasės valandėlė „M ūsų žemietis V. Krėvė“ E. Vitkauskas 
6 Klasės valandėlė „Pokalbis apie V. Krėvės kūrybą“ I. Lužienė 
7 Klasės valandėlė „Knyga – mano draugas“  

Pokalbiai apie rašytoją V. Krėvę 
V. Katkevičienė 

Ig Dailės pamoka „Krėvės žemės broliai“. K. Sajos kūrybos 
iliustravimas 

V. Černiauskas 
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IIbg Dailė „Kr ėvės žemės broliai“. A. Kalanavičiaus kūrybos liustr. V. Černiauskas 
IIag Istorijos pamoka „V. Krėvė – rašytojas, politikas, Dainavos 

krašto sūnus“ 
E. Vitkauskas 

IVg, 1 
gr. 

 Lietuvių k. pamoka „Juozo Apučio ir Vinco Krėvės kūrybos 
paralelės“ 

R. Černiauskienė 

8-IVg Krepšinio turnyras 3x3, „Vincuko ąžuolas“ Kūno k. mokytojai,  
V. Černiauskas 

10-17 Ketvirtadienis 
2 „Žaislai ir žaidimai iš Vincuko vaikystės“ Z. Kulakauskienė 
6, Ig Viktorina „Ką aš žinau apie V. Krėvę“ R. Osinskienė 
7 Dailės pamoka „Krėvės žemės broliai“. V. Giedros kūrybos 

iliustravimas 
V. Černiauskas 

Ig Klasės valandėlė „Ar Kr ėvės kūrybos svarbiausios vertybės – 
žmogaus ir tautos laisvė – aktualios ir priimtinos šiandien?“  

A. Katelynaitė 

IIbg Lietuvių k. pamoka „Naujojo mito kūrimas A. Kalanavičiaus 
 ir V. Krėvės kūryboje“ 

R. Varanavičienė 

IIIg Talka V. Krėvės muziejaus sodyboje Subartonyse A. Tarailienė 

 
10-18 Penktadienis: 
Vinco Krėvės 131-ųjų gimimo metinių minėjimas „Kr ėvės žemės broliai” 
 
Laikas, val. Renginys Vieta Atsakingi Dalyviai 
8.00 – 8.20 
 

Pasiruošimas klasėse Klasės Auklėtojai 5 – IIIg klasės 

Prekyviečių pasiruošimas 
„Knygų mugei“ 
 

Aktų salė 
 

5  – III kl. auklėtojai; 
 

5 – IIIg klasių 
mokiniai 

8.20 – 9.00 

Veikla klasėse 
 

Pradinių klasių 
kabinetai 

Pradinių klasių 
mokytojai 

Pradinių klasių 
mokiniai 
 

9.00 – 10.00 Krėviukų krikštynos Sporto salė 
 

IVg kl., Renata 
Černiauskienė, 
Pradinių kl. 
mokytojai 

1 – 4, IVg klasių 
mokiniai 

10.00 – 11.00 Krėviukų ekskursija į 
Subartonis 

Subartonys 
 

M. Truncienė Pirmokai 

10.00 – 12.30 Veikla klasėse 
 
 

Pradinių klasių 
kabinetai 

2 – 4 klasių 
mokytojai 

2 – 4 klasių mokiniai 

9.00 – 11.00 
 
 

„Knyg ų mugė“ 
 

Aktų salė 
 

5 – IIIg kl. auklėtojai; 
R. Osinskienė, 
A. Tarailienė 

5 – IIIg klasių 
mokiniai 
 

Prekyviečių susitvarkymas 
 

Aktų salė 5 – IIIg kl. auklėtojai 5 – IIIg kl. mokiniai 11.00 – 11.25 
 
 Salės paruošimas Aktų salė IIg, IIIg kl. auklėtojai 

 
IIg, IIIg kl. mokiniai 

10.10 – 11.00 
 

IVg kl. susitikimas su 
etnologu dr. V. Čapliku 
 

Skaitykla IVg kl., Renata 
Černiauskienė  

IVg kl. mokiniai  

11.30 – 12. 30 
 

Susitikimai su rašytojais; 
„K ūrybin ės dirbtuvės“ 
 

Žr. lentelę 
apačioje 

Lietuvių k. 
mokytojai, auklėtojai 
 

5 – IVg kl. mokiniai; 
renginio svečiai 

13.00 – 14.25 Baigiamasis renginys  
„Kr ėvės žemės broliai“  

Aktų salė Klasių auklėtojai, 
R. Černiauskienė, 
R. Varanavičienė 

2 – IVg kl. mokiniai; 
renginio svečiai 
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Spalio 23 d.  Rudenišką spalio 23 dienos popietę jaunieji kūrėjai suskubo į skaityklą, 
kur jau ne vienerius metus vyksta šiltas ir jaukus renginys, skirtas būtent jiems. O ir 
metų laikas pasirinktas ne atsitiktinai, juk būtent ilgais rudens vakarais, beklausant vėjo 
dainos ir stebint lapų šokį, skleidžiasi gražiausi kūrybos žiedai. 
 Nors šiemet išdykėlė saulė sutrukdė grožėtis užfiksuotais lapų šokiais, bet kūryba 
suskambo eilėmis, proza bei bardiškomis dainomis. Labai smagu, kad kasmet jaunųjų 
talentų vis gausėja. Jau ne pirmus metus galime išgirsti pačius mažiausius – pradinukus 
ir tuos, kurie tuoj tuoj išeis plačiais gyvenimo keliais. 
 Skaitykloje, kvepiančioje obuoliais ir kaštonais, pirmąjį žodį tarė renginį 
organizavusios bibliotekininkės Margarita Leskauskienė ir Laima Čaplikienė, kurios 
paskatino pasidalinti savo turimais lobiais. Kūrybos lobių skrynias atrakindavo kaštono 
raktas, kuris keliavo iš rankų į rankas. Ir taip jo dėka mes išgirdome pačius įvairiausius 
eilėraščius, istorijas, pasakas, skaičiuotes, dainas... 
Dėkojome visiems, kurie dalinosi savo kūryba bei tiems, kurie prisidėjo prie jaunųjų 
talentų ugdymo. 
Tačiau kaip bebūtų gaila, bet viskas turi savo pradžią ir pabaigą... Tad paskutinius 
žodžius tarė gimnazijos direktorė Regina Sakalauskienė ir mokytoja Rita Černiauskienė, 
kurios džiaugėsi šia rudeniška mokyklos tradicija – suburti jaunuosius kūrėjus, ir jais 
pačiais, kuriančiais, augančiais, svajojančiais. Tikriausiai, visi žinome, kad ruduo 
gėrybių metas, tad ir jų netrūko mūsų popietėje: nei skanių vaišių, nei puikių dovanų.  
Po jų autoriai iškeliavo savo keliais, vedančiais ne kur kitur, o į Parnaso kalną, į kūrėjų 
buveinę... Bet tik iki kitų metų, kol juos vėl suburs ruduo, mokykla ir tie, kuriems rūpi, 
kad neužgestų jų kūrybinė ugnis.  

Digna Čaplikaitė IVg. kl. 
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Spalio 24 d.  Varėnos rajono savivaldybės švietimo ugdymo įstaigų  mokinių 
konferencijoje – parodoje „Sveikatos galerija“ mūsų gimnazijos aštuntokų komandos: 
Ronetos Saveiskytės, Kristupo Černiausko, Emilijos Rožankevičiūtės, Gabrielės 
Lukšytės, Inesos Sinkevičiūtės pranešimas. 
Renginio organizatorius – Varėnos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras.  

 

 
 

Spalio 25 d. vyko viktorina „Konstitucijos dienai" pažymėti, kurią organizavo istorijos 
mokytojas  E. Vitkauskas. Dalyvavo 5 - 8 klasių mokinukai. 
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Lapkritis  
 
Lapkri čio 11 d. Merkinės Vinco  Krėvės gimnazijos 5 mokinių komanda 
dalyvavo Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje organizuotame Euroscola 
konkurse Vilniuje. Nors prizinės vietos komanda ir neužėmė, tačiau praplėtė ir pagilino 
žinias apie ES, maloniai pabendravo, puikiai praleido laiką, parsivežė malonių 
atminimo dovanėlių.  

Mokytojas E. Vitkauskas. 
 

 
 

Lapkri čio 11 d. „Verslumo savaitės" renginius IV g kl. mokiniai pradėjo kurdami 
reklamą pasirinktai prekei. Mūsų tikslas buvo sukurti reklamą, kuri patrauktų pirkėjų 
dėmesį. Pasidalinę grupėmis piešėme, karpėme, klijavome, kūrėme šūkius, įgytas 
pamokų metu žinias, pritaikėme praktiškai. Stengėmės, kad reklama būtų kuo įdomesnė 
akiai ir suteiktų informaciją. Pamoka prabėgo labai greitai, net nepastebėjome, darbas 
labai patiko.  

Eglė Barysaitė IVg kl. 
 

Lapkri čio 13 d. antroje klasėje vyko „Verslumo savaitės" renginys. Antrokai, 
vadovaujami mokytojos Z. Kulakauskienės, žiūrėjo filmuką „Lietuvos pinigai“, 
sužinojo, kada atsirado seniausios monetos ir kokia jų buvo vertė, sprendė „PINIGĖNŲ 
pratybų“ užduotis,  skaičiavo ir lygino tarpusavyje litus bei centus, mokėsi tvarkyti 
kišenpinigius ir taupyti pinigus.  
Prisijungdami prie verslumo savaitės, ketvirtokai, vadovaujami mokytojos R. 
Alekšiūnienės taip žaidė stalo žaidimą, kuriame pirkdami ir parduodami nekilnojamąjį 
turtą, varžėsi dėl turtingiausio žaidėjo titulo. 

 

 
 

Lapkri čio 13 d. penktoje klasėje vyko Šaškių turnyras. Po ilgos, nuožmios ir įtemptos 
kovos paaiškėjo nugalėtojai. Jais tapo Kristina Bernatavičiūtė, Gabrielė Baliūnaitė, 
Lukas Jauneika ir Deivis Plutulevičius. Nugalėtojai buvo apdovanoti simbolinėmis 
dovanėlėmis, o visi dalyvavusieji džiaugėsi turiningai praleista popiete. Taigi, nugalėjo 
draugystė!  
 

Klasės auklėtojas E. Vitkauskas 
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Lapkri čio 14 d. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė L. Butrimienė organizavo 
viktoriną  „Europos sveikos mitybos dienai" paminėti. Viktorinoje dalyvavę 5, 7 ir 8 
klasių mokiniai galėjo pasitikrinti savo žinias apie sveiką mitybą. 
 

 
 
Lapkri čio 14 d. vykusiame 1-4 klasių šaškių turnyre „Rudens karaliai" I vietą iškovojo 
Eimantas Lenkevičius (3 kl.), II vietą iškovojo Erikas Vaščila (1 kl.), III vietą iškovojo 
Dovydas Kaškonas (4 kl.), IV vieta atiteko Kotrynai Černiauskaitei (3 kl.)  Sveikiname 
čempionus!  
 

 
 

Lapkri čio 14 d. Ig-IVg kl. gimnazistai susitiko su valstybinės mokesčių inspekcijos 
atstovėmis. Pagrindinė šio susitikimo tema buvo ,,Valstybės tarnyba – karjera ar 
tarnystė“. Viešnios maloniai supažindino ir paaiškino mums kas yra valstybės tarnyba, 
kokias funkcijas atlieka VMI ir trumpai supažindino su šiuo laikotarpiu visiems itin 
aktualia ir svarbia tema – mokesčiais. Mokesčiai supa mūsų gyvenimą, su jais 
susiduriame kasdienybėje. Itin dažnai jie mums sukelia neigiamas emocijas, antipatiją. 
Tačiau retai mes žinome kas gi yra tie ,,tikrieji mokesčiai“. Tad VMI atstovės pateikė 
šiuolaikinius mokesčių pavyzdžius, įrodė, kad visuomenė dažnai klysta kalbėdama apie 
mokesčius ir neretai juos painioja su mokėjimais už paslaugas ir prekes. Mokesčiai yra 
viena iš pagrindinių sudedamųjų mūsų valstybės biudžeto dalių. Vėliau už juos yra 
mokamos pašalpos, suteikiamos sveikatos paslaugos, finansuojamas švietimas ir t.t.-  
teigė viena iš VMI atstovių. Mūsų gimnazistai dėkoja už aktualų ir naudingą susitikimą, 
kuris pakeitė jų požiūrį į mokesčius ir padėjo suprasti, kad mokesčių negalima slėpti, o 
juos reikia mokėti, nes tai itin svarbu.  

Kristina Jankeliūnaitė IVg kl. 
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Lapkri čio 14 d. vykę Verslumo savaitės renginiai:  
Ig kl. mokiniai per ekonomikos pamoką, norėdami įsivaizduoti kaip veikia rinka, žaidė 
„Rinkos“ žaidimą. Tam reikėjo pasiskirstyti į pardavėjus ir pirkėjus. Kiekvienas 
pardavėjas ir pirkėjas gavo kortelę, kurios šiukštu negalima niekam rodyti. Pardavėjui 
nurodyta, kiek jam pačiam kainavo prekė pvz. obuoliai. Pirkėjas irgi gauna kortelę, 
tačiau kitos spalvos, joje nurodyta, kiek jis turi pinigų obuoliams pirkti.. Kad geriau 
įvertintume, kaip mums sekasi prekiauti rinkoje, savo sąsiuviniuose nusibraižėm lentelę, 
į kurią užrašėme kainas, kurios buvo nurodytos mūsų gautose kortelėse ir kainas, 
kuriomis pirkome arba pardavėme savo prekę. Mokytoja ir jos pagalbininkai padarė 
lentelę ir žymėjo, kuria kaina sandorių sudaryta daugiausia. Žaidėme keletą ratų. 
Stebėjome rašomas sandorių kainas, kad žinotumėme, kokios kainos vyrauja mūsų 
rinkoje. Žaidimui pasibaigus susumavom savo pelną ir nuostolius. Vieni turėjo daugiau 
pelno nei nuostolio, kiti atvirkščiai. Nepaisant to, žaidimas visiems patiko. Buvo įdomu 
sužinoti savo derybines galimybes. Šis žaidimas puikiai parodo, kaip veikia rinka. Iš jo 
paaiškėja, kaip nusistovi kaina konkurencinėje rinkoje, kur tą pačią prekę parduoda 
daug pardavėjų, o perka daug pirkėjų. Šarūnė Aranauskaitė I g kl.  
Trečiokai su mokytoju A. Kulakausku  lankėsi Merkinės parduotuvėje „Strauja". 
Susipažino su prekių išdėstymu, kainomis, tyrinėjo, kas brangu, o kas pigu šioje 
parduotuvėje.   
 

 

 
 
Lapkri čio 14 d. Gimnazijos komanda dalyvavo svarsčių kilnojimo varžybose „Ąžuolo 
taurė", kurias organizavo mokytojas V. Leonavičius. Mūsų Gimnazijos garbę gynė 13 
gimnazistų ir jų pasirodymas buvo fantastiškas: I vietą iškovojo Marius Česnulevičius 
(IIIg kl.), (svorio kategorija iki 85 kg), kuris girą iškėlė net 379 kartus. I vietą iškovojo 
ir Augustas Česnulevičius (IIIg kl.), (svorio kategorijoje iki 73 kg). Mantas Kisielius 
(IIag kl.), iškovojo I vietą. II vietą iškovojo  Einoras Karlonas (IIbg kl.), (svorio 
kategorija iki 68 kg) ir Laurynas Juškevičius (IVg kl.), (svorio kategoriją virš 85 kg. 
Stipruolius ruošę kūno kultūros mokytojai - Tomas Barysas ir Valdas Lukšys.  
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Lapkri čio 15 d. minėjome tarptautinę „Tolerancijos dieną“. Šios dienos metu 
skatinome atkreipti gimnazistų, visuomenės dėmesį į skirtingų nuomonių, pažiūrų, 
sergančių žmonių toleravimą, pakantumą, gebėjimą suprasti kitus, kantrybę.Pradinių 
klasių mokiniai, kartu su mokytojais kūrė stendą „Tolerancijos gėlė“.   
Mokinių Taryba vykdė akciją „Būk tolerantiškas“. Jos metu kiekvienam gimnazistui, 
mokytojui buvo padovanota Žydrūnės Lukaševičiūtės (IVg kl.) sukurta emblema. IIIg 
klasės gimnazistai su auklėtoja Asta Tarailiene lankėsi Merkinės darželyje. Darželinukai 
noriai bendravo su gimnazistais, kartu žaidė, piešė bei gera nuotaika. 
Socialinė pedagogė Birutė Čaplikienė ir logopedė, specialioji pedagogė Inga 
Taraškevičiūtė Kimontienė organizavo popietę „Spalvingoje rudens popietėje“. Šioje 
popietėje tėveliai turėjo galimybę pasiklausyti psichologės paskaitos, kartu su vaikais 
išbandyti piešimo ant vandens, pabendrauti, pasidalinti. Šiai popietei organizuoti buvo 
panaudotos Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos „Gyvenkime 
sveikai" lėšos.   
Penktokai, kartu su auklėtoju Eimantu Vitkausku dalyvavo akcijoje, kurios metu 
dovanojo gėlę Merkinės miestelio gyventojams, primindami apie tolerancijos svarbą 
visuomenėje. 
 

 

 
 

Po pamokų vyko baudų mėtymo rungtynės, kuriose dalyvavo 5-IVg kl. mokiniai. Šiose 
varžybose dalyvavo 35 gimnazistai. Taikliausio metiko titulą iškovojo Kristupas 
Černiauskas (8 kl.), antroji vieta atiteko Šarūnui Lasinskiui (IVg kl.), trečioji – Ernestui 
Bernatavičiui (6 kl.). Turnyrą organizavo Vytautas Černiauskas kartu su kūno kultūros 
mokytojais Valdu Lukšiu  ir Linu Nekrošiumi. Taip pat šis renginys yra visus metus 
mūsų Gimnazijoje vykstančios programos „Būk sveikas, 2013“ dalis, kurią finansavo 
Varėnos r. savivaldybė.  
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Lapkri čio 19 d. Varėnoje vyko I-V klasių mergaičių Kalėdinis šaškių turnyras. Jame 
dalyvavo devynios žaidėjos, o geriausiai sužaidė ketvirtokė Ugnė Lukšytė, iškovojusi 
III vietą. 
 

 
 
Lapkri čio 20 d. Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos sporto salėje vyko Tarptautinis vaikų, 
mokinių, pedagogų ir visuomenės sveikatos priežiūros specialistų konkursas 
„Sveikuolių sveikuoliai“. Tarp šešių komandų varžėsi ir mūsų gimnazijos ketvirtokų 
komanda „Sveikonautai“, vadovaujami mokytojos Rasos Alekšiūnienės. Teko įveikti 
įvairias rungtis: komandos prisistatymą, teorines, praktines užduotis, judriąją estafetę. 
Komanda iškovojo 3-iąją vietą ir  buvo apdovanota padėkos raštu, prizais. Vėliau visa 
ketvirtokų klasė lankėsi Varėnos visuomenės sveikatos biure, kur susipažino su čia 
dirbančių specialistų profesija. 

 
 
Lapkri čio 21 d. Berniukų ir mergaičių komandos (2001-2002 m. gim.), Varėnos rajono 
mokinių  kvadrato varžybose iškovojo I vietas. Komandas į pergalių kelią vedė kūno 
kultūros mokytojai - Valdas Lukšys ir Linas Nekrošius. 
 
Lapkri čio 22 d. Vinco Krėvės gimnazijoje lankėsi įmonės Barclays Technology Centre 
Lithuania kolegos, kurie papasakojo mums apie dabartinius darbuotojų poreikius IT 
technologijų srityje, galimus skirtingus karjeros kelius. Pasidalijo patarimais, kokių 
asmeninių įgūdžių reikia, norint būti sėkmingu komandos nariu šiuolaikiškoje įmonėje. 
Šiame įdomiame susitikime dalyvavo IIIg - IVg kl. mokiniai.   
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Lapkri čio 22 d. minėjome „Lietuvos kariuomenės dieną", kurios metu istorijos 
mokytojas Eimantas Vitkauskas 5 klasės mokiniams papasakojo apie Lietuvos 
kariuomenės atsiradimą, jos struktūrą. 
 

 
 
Lapkri čio 25 d. Varėnoje vyko I-V klasių berniukų Kalėdinis šaškių turnyras. 
Geriausiai iš mūsų Gimnazijos komandos sužaidė pirmokas Erikas Vaščila, iškovojęs 
III vietą. Penktokas Lukas jauneika užėmė IV vietą. Sveikiname! 
Tą pačią dieną baigėsi konkursas skirtas „Tyrėjo diena“. Jo metu, kiekvienas mokinys 
turėjo galimybę užduoti įdomų klausimą ir Gruodžio 11 d. tapti Smalsiausiu „Tyrėjo 
dienos“ dalyviu. 
 

 
 
Lapkri čio 27 d. 7-8 kl. berniukų komanda Varėnos rajono mokinių futbolo varžybose 
5x5 užėmė II vietą.  
 
Lapkri čio 28 d. 7-8 kl. merginų komanda Varėnos rajono mokinių futbolo varžybose 
5x5 iškovojo I vietą. 
Tą pačią dieną Emilja Rožankevičiūtė, Kristupas Černiauskas, Roneta Saveiskytė (8 kl.) 
ir Domantas Nedzinskas (IVg kl.) dalyvavo šalies mokinių konferencijoje –
 parodoje„Sveikatos galerija". Aštuntokai pasidalijo gerąją patirtimi, pristatydami foto 
projektą:„Gyvenkime sveikai. Sveiko gyvenimo būdo ugdymas Merkinės V. Krėvės 
gimnazijoje“. Domantas, parodoje „Aš – galiu" pristatė savo kūrybinius 
darbus „Gyvenkime sveikai", „Energetinis gėrimas – jėga?". Už kūrybiškai, originaliai 
pristatytus pranešimus Gimnazijos komanda gavo Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centro pagyrimo raštą, už aktyvumą skleidžiant sveikatinimo idėjas Sveikatos 
mokymo ir ligų prevencijos centro raštą. Domantas buvo apdovanotas už kūrybiškus, 
aktualius, meniškus darbus. Mokinius konferencijai ruošė mokytojas Vytautas 
Černiauskas.  
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Lapkri čio 29 d. 1-4 klasių kvadrato komanda zoninėse varžybose iškovojo I vietą. 
Komandą ruošė mokytojas Valdas Lukšys.   
 

 
 

Minėjome „Raudonojo kaspino dieną". Mokinių tarybos nariai dalijo emblemas, o 
įvairių klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje.  
 

 
 
Taip pat vyko 8 klasės mokinių renginys „Išgyvenimas – tai menas likti gyvam", 
kuriame dalyvavo 5-8 klasių mokiniai.  
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Gruodis 
 
Gruodžio 2 d. Gimnazijoje viešėjo Seimo narys, Liberalų sąjūdžio pirmininkas  Algis 
Kašėta bei Gabrielius Liaudanskas – Svaras, G&G Sindikato lyderis. Svečiai su 
moksleiviais diskutavo apie laisvo žmogaus santykį su pilietiškumu, kuo galime 
didžiuotis gyvendami Lietuvoje. Kalbėjomės apie tai, kaip galėtumėme pakeisti 
Lietuvą, ką reiškia būti geru piliečiu. Šį susitikimą organizavo „Laisvės studijų 
institutas". 
 

 
 
Tą pačią dieną šeštokai sukvietė pabūti kartu, pažaisti „Adventinėje popietėje" 
penktokėlius.  
 

 
 
Gruodžio 5 d. vykdydami nusikalstamumo prevencinę programą „Sūkurys“, 
Gimnazijoje lankėsi Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Varėnos rajono 
policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos poskyrio pareigūnai. Su 
policininkais bendravo ir draugiškas krepšinio varžybas žaidė IIIg-IVg klasių mokiniai.   
 

 
 
Gruodžio 6 d. III vietą iškovojo 7-8 kl. merginų komanda, Lietuvos mokinių olimpinio 
festivalio  mažojo futbolo 5 x5 varžybose. 
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Gruodžio 7 d. 5-6 klasių mergaičių ir berniukų kvadrato komandos Lietuvos mokinių 
olimpinio festivalio zoninėse varžybose iškovojo II - ąsias vietas. Komandas ruošė 
mokytojas Valdas Lukšys 
 
Gruodžio 9 d. įvyko 5-8 kl. stalo teniso turnyro „Sidabrinė raketė" finalinis etapas. I 
vietą iškovojo Medas Pauliukas, (8 kl.), II vietą Vytautas Čaplikas, (8 kl.), III vietą 
Kristupas Černiauskas, (8 kl.). 
 
Gruodžio 9 d. DNB bankas, palaikydamas Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės inicijuotą akciją „Knygų Kalėdos“, prisidėjo prie akcijos „Metų knygos 
rinkimai 2013“ ir dovanojo bibliotekoms knygų. Už šio banko skirtas lėšas 
bibliotekoms, pateikusioms reikalavimus atitinkančias paraiškas, nupirkta 45 akcijos 
„Metų knygos rinkimai 2013“ vaikų knygų komplektai. Labai džiaugiamės, kad šios 
vaikiškos knygelės paskirtos ir mūsų gimnazijos bibliotekai: Tomas S. Butkus „Bumba 
Dumba ir Visatos sukūrimas“, Vitalija Lapina „Ar pažįsti Kiukį“, Kęstutis Navakas 
„Udo ir Dra niekaip nesusikalba“, Antanas Šimkus „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir 
kt.“, Ingrida Vizbaraitė „Karžygiuko istorija“. 
 
Gruodžio 10  d. „Mes rūšiuojam“ akcijos I dalies metu surinkome 87 kg nereikalingų 
elektroninių atliekų, 4 kg baterijų ir akumuliatorių ir kt. Ačiū dalyvavusiems. 
 
Gruodžio 10  d. projektas „Drąsinkime ateitį". 
Kiekvienas susitikimas mus išmoko į gyvenimą žvelgti kitu kampu. Šįkart Merkinės 
Vinco Krėvės gimnazistus savo pavyzdžiu žvelgti į gyvenimą, jo teikiamus 
pasirinkimus ir galimybes mokė buvęs gimnazijos prezidentas Povilas Sakalauskas 
Gruodis – prieškalėdinis laikotarpis, sukviečiantis susiburti savus, pasidalinti 
džiaugsmais ir atradimais, liūdesiais ir neišsipildžiusiomis svajonėmis. Mokykla – 
savotiška šeima, į kurią gali sugrįžti visi esami ir buvę mokiniai. Šįkart amžinas 
Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos sargas pats Vincas Krėvė, žvelgiantis nuo 
postamento, į mokyklą žvilgsniu palydėjo buvusį gimnazijos prezidentą Povilą 
Sakalauską. 
Atvyko jis kaip svečias, projekto „Drąsinkime ateitį“ pakviestas pasidalinti savo 
ieškojimų, atradimų ir sėkmės istorija. Ne veltui Povilo Sakalausko istoriją galima 
vadinti ieškojimų ir atradimų istorija. Kiekvienas abiturientas susiduria su 
egzistenciniais klausimais – ko aš noriu? Kuo noriu tapti? Ką aš galiu? Abiturientas 
Povilas turėjo tris svajones: miškininkystę, odontologiją ir ekonomiką. Baigęs Merkinės 
Vinco Krėvės gimnaziją Povilas Sakalauskas pasirinko medicinos studijas, tačiau 
nerami ir veržli siela jautė, kad ne čia yra jos vieta. Ne gydomoji medicina yra jos 
kelias. Ir nusprendė Povilas, palaikomas artimųjų, ieškoti savo vietos po saule. Kasdien 
eidamas iš darbo svajojo apie ekonomikos studijas. Sakoma, svajokite atsargiai, nes 
svajonės gali pildytis. Taip ir atsitiko Povilui Sakalauskui – jis įstojo į Vilniaus 
universitetą studijuoti ekonomikos. Tuo pat  metu tapo jaunuoju ūkininku. Bet svajonės 
apie odontologiją vis dar ruseno, todėl, perlaikęs valstybinius egzaminus, jis įstojo į 
Lietuvos sveikatos mokslų universitetą studijuoti savo svajonių specialybės. Šiuo metu 
Povilas Sakalauskas yra Vilniaus universiteto ekonomikos bakalauras, jaunasis 
ūkininkas, valdantis daugiau nei pusšimtį hektarų ūkį, ir LSMU odontologijos 
trečiakursis studentas. 
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Pasakodamas savo istoriją Povilas Sakalauskas savo pavyzdžiu skatino 
susirinkusiuosius į susitikimą III-IV g klasių mokinius drąsiai siekti savo svajonių, nes 
„kai labai ko nors nori, visas pasaulis tau padeda, o patirtis, kokia ji būtų, yra patirtis, 
padėsianti suprasti tikruosius savo norus.“   
 

Mokytoja Renata Varanavičienė. 
 

 
 
Gruodžio 11 d. Merkinės V. Krėvės gimnazijoje vyko netradicinio ugdymo diena 
„Tyrėjo diena“. Į gimnaziją atvyko mokslininkų komanda su demonstracine 
laboratorija. 5-IVg kl. mokiniai turėjo puikią progą iš arčiau susipažinti su plačiais 
horizontais mokslo pasaulyje, tyrinėjimais, mechanizmais ir pačiu mokslininko darbu, 
šios profesijos ypatumais. Buvo pasiūlytos keturios paskaitų kryptys: dangaus kūnų 
stebėjimas planetariume, judesių registravimo sistema, greitaveikės kameros galimybės, 
lazerių veikimo principas. 
Mobilioje demonstracinėje laboratorijoje mokslininkai skaitė paskaitas apie gyvybės 
paieškas Visatoje, dangaus kūnų judėjimą. Turėjome galimybę susipažinti su judesių 
registravimo sistema. Viena iš šios sistemos sudedamųjų dalių - speciali apranga su 
pritvirtintais judesių registravimo davikliais. Apsirengusio tokia apranga savanorio 
judesiai perkeliami į virtualų pasaulį. Šis metodas kuo puikiausiai iliustravo šiuolaikinės 
kino pramonės, robotikos mokslo galimybes. Galėjome stebėti, kaip greitaveike kamera 
galima užfiksuoti kasdienius reiškinius – lašo kritimą į vandenį, minkšto kūno sąveiką 
su kietu paviršiumi ir dar daug kitokių įdomių eksperimentų, kurie čia pat buvo 
atliekami ir ekrane demonstruojami gerokai sulėtintu rėžimu. Visus sužavėjo lazerinių 
technologijų galimybių pristatymas. 
Šioje dienoje prie gimnazistų prisijungė ir mokiniai iš Nedzingės, Makniūnų ir 
Merkinės pagrindinių mokyklų. Labai dėkojame šio projekto kūrėjams, Merkinės 
kultūros namų direktorei už bendradarbiavimą, fizikos mokytojui Stasiui Paparčiui, 
visiems mokytojams ir auklėtojams, prisidėjusiems prie šios dienos organizavimo.  
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Gruodžio 12 d.  Respublikinio kaimo vaikų ir jaunimo konkurso „Po tėviškės dangum 
2013"   dalyviai, keturi antrokai kartu su mokytoja,  buvo pakviesti į baigiamąjį renginį, 
kuris vyko Kauno Rotušėje. 
Rugilė Sinkevičiūtė laimėjo Publikos prizą ir buvo apdovanota dovanų kuponu 
knygoms. Visus dalyvius pasveikino ir įteikė dovanų užklydęs Kalėdų senelis. Vėliau 
aplankėme Kauno pilį, Katedrą, pasivaikščiojom išpuoštomis gatvėmis, buvom sužavėti 
ypatinga Kauno miesto kalėdine egle.  

Mokytoja Zita Kulakauskienė. 
 

 
 
Gruodžio 13 d. 7-8 kl. mokiniai turėjo galimybę išklausyti VŠĮ „Žalioji Lietuva" 
projekto koordinatorės D. Mitkienės paskaitą apie Lietuvos naudingąsias iškasenas, 
kraštovaizdžio įvairovę, ekologiją.  
 

 
 

„ Į ateitį – drąsiai atvira širdimi“ 
 
Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje vyksta projektas „Drąsinkime ateitį“ . Jo metu į 
mokyklą sugrįžta buvę auklėtiniai, kurie savo pavyzdžiu skatina mokinius drąsiai 
žvelgti į ateitį. Gruodžio 13 dieną į gimnaziją sugrįžo dvi buvusios šios gimnazijos 
auklėtinės Jūratė Skerniškytė ir Živil ė Aleksiūnaitė. 
Į Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos skaityklą penktadienį sugužėjo ne tik abiturientai. 
IV, III, II  gimnazijos klasių mokinius kaip magnetas sutraukė vykstantis susitikimas su 
biochemike Jūrate Skerniškyte ir filologe Živile Aleksiūnaite. Merginos labai išsamiai 
papasakojo apie savo studijų programas, užsiėmimų rūšis, karjeros galimybes. 
Jūratė Skerniškytė – biochemijos studentė magistrantė labai detaliai papasakojo, su 
kokiais sunkumais tenka susidurti pirmakursiams. Kaip teigė pašnekovė: „net 
neįsivaizdavau, kad jau pirmame kurse reikės mokytis net vienuolikos rūšių chemiją. 
Kai stojau, tiksliai nežinojau, kur stoju, galvojau, kad studijos bus susijusios su chemija 
ir biologija.“ Pasak Jūratės, labai svarbu yra prieš stojant nuspręsti, ar tikrai ten nori, ar 
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turi reikalingų gabumų ir kantrybės, nes laukia labai sunkios studijos, kvepiančios juodu 
darbu ir nemiegotomis naktimis. Pašnekovė labai vaizdžiai papasakojo, kodėl turėtų 
rinktis biochemijos studijas atradimų dvasią turintys mokiniai: „Biochemija – tai sritis, 
kuri žmogui dar nėra atversta knyga. Gamta per milijonus metų sukūrė tobulą pasaulį, o 
žmogus to pasaulio pažįsta tik trupinį. Tie, kurie nori suprasti gamtą, turėtų rinkis 
biochemiją.“ Kaip ir kiekvienas gerai besimokantis studentas, Jūratė pabrėžė galimybę 
praktiką atlikti užsienyje. Ji vasarą stažavosi Amerikoj, todėl savo patirtimis mielai 
dalijosi su susirinkusiaisiais. 
Susižavėjimu savo studijomis tryško ir kita susitikimo dalyvė Živil ė Aleksiūnaitė. Ji 
vienu metu studijuoja dvi programas: Vilniaus universitete lietuvių filologij ą ir Vilniaus 
universitete pedagogiką. Taip pat, kaip juokavo pašnekovė, „laisvu nuo studijų metu dar 
dirbu Vilniaus katalikiškoje „Versmės“ gimnazijoje lietuvių kalbos mokytoja“. Į 
susirinkusiųjų klausimus, kaip pavyksta viską suderinti, Živilė atsakė, kad kiekviena jos 
gyvenimo minutė yra suplanuota. Labai svarbu norėti kažką padaryti svarbaus 
gyvenime ir suplanuoti savo laiką. Pristatydama savo studijų programas, viešnia 
pabrėžė, kad bet kurios studijų programos yra įdomios, jeigu jaunas žmogus yra 
teisingai pasirinkęs savo gyvenimo kelią, sėdi savo rogėse. Teisingai pasirinkti yra 
sunku, bet nuo to pasirinkimo labai dažnai priklauso ateitis. „Patarlė sako: devynis 
kartus pamatuok, dešimtą – pjaut“ – tokiu palinkėjimu abi viešnios pabaigė susitikimą. 
Tikėkimės, kad  išeidami iš susitikimo gimnazistai šį palinkėjimą išsinešė savo širdyje. 
 

Renata Varanavičienė 
 

 

 
Gruodžio 13 d. Pasaulyje mes, lietuviai, esame unikaliausi, nes tokioje mažoje 
teritorijoje turime tiek daug ir tokių skirtingų tarmių. Džiugu, kad šiandien mokantieji 
kalbėti tarmiškai gali didžiuotis tuo. 2013 – ieji metai paskelbti „Tarmių metais“. Visoje 
Lietuvoje vyko gausybė renginių. Respublikinėse varžytuvėse „Tarmių lobynai“ 
laureatais tapę mūsų gimnazijos mokiniai   Justina Žitkutė (4 kl.), Ignas Bingelis (IIg 
kl.), regioninių varžytuvių 2 vietos nugalėtojos Emilija Rožankevičiūtė ir Roneta 
Saveiskytė (8 kl.), jų mokytojai ir mūsų Gimnazijos direktorė gruodžio 13 d. dalyvavo 
respublikiniame tarmių festivalyje Anykščiuose „Kalbom iškalbėsiu, giesmėm 
išgiedosiu". Laureatų pasirodymą stebėjo ir juos sveikino Lietuvos Respublikos 
Prezidentė Dalia Grybauskaitė. Prezidentė paragino tarmių tradiciją saugoti ne tik 
šiemet, Tarmių metais, bet puoselėti jas ir kiekvieną dieną. Mokytoja Rasa 
Alekšiūnienė. 
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Gruodžio mėn. Degalinių tinklas EMSI organizavo piešinių konkursą „Mes už Lietuvą 
Tėvynę". Varėnos degalinės klientai balsavo už patikusius piešinius. Mūsų mokyklos 4 
klasės mokinių Emilijos Garškovaitės, Justinos Žitkutės ir Dovydo Kaškono piešiniai 
pateko į geriausiųjų dešimtuką. Vaikai ir jų tėveliai buvo pakviesti į Varėną, kur buvo 
apdovanoti atminimo dovanomis. Mokytoja Rasa Alekšiūnienė 

 
Gruodžio 18 d. mergaičių komanda Varėnos rajono mokinių tinklinio varžybose 
iškovojo II vietą. Ruošęs mokytojas Linas Nekrošius. 

 
Gruodžio 20 d. „Karnavalo" metu 1-4 klasių mokiniai pakvieti pasigrožėti pasakomis.  
5 - IVg klasės mokiniai surengė tikrą kino filmų festivalį.  
 

 

 
 

Gruodžio 22 d. Roneta Saveiskytė (8 kl.) Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos 
konkurse „Dainų dainelė“ savivaldybių etape užėmė II vietą, o Emilija 
Rožankevičiūtė (8 kl.), pakliuvo į kitą etapą. Ruošęs mokytojas Kęstutis Breidokas. 
 
Gruodžio 23 d. „Rudens literatūros dirbtuvės“. Kviečiame paskaityti abiturientės 
Dignos Čaplikaitės kūrinį www.bernardinai.lt 
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Sausis  
 
Sausio 6 d.  Baigėsi akcija „Knygų kalėdos“ Merkinės V. Krėvės gimnazijoje. 
Mūsų Gimnazijos bibliotekos ir skaityklos darbuotojų Laimos Čaplikienės ir Margaritos 
Leskauskienės iniciatyva prisijungėme prie Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios 
Grybauskaitės akcijos „Knygų Kalėdos“. Prezidentė kvietė: „Per šias Kalėdas 
kiekvienas galime grįžti į savo mokyklą. Grįžti ne tuščiomis, o su naujomis ir 
įdomiomis knygomis. Iš jų Lietuvos vaikai mokysis mąstyti, kurti ir pažinti pasaulį“. 
Akcija vyko nuo 2013 m. lapkričio 19 d. iki  2014 m. sausio 6 d. 
Ne paslaptis, kad mokyklų bibliotekoms labai trūksta naujų vaikų ir jaunimo knygų, 
enciklopedinių leidinių ir žodynų, tad likome labai maloniai nustebinti, kad prie šios 
akcijos prisijungė nemažas būrys neabejingų žmonių ir Gimnazijos bibliotekai 
padovanojo net 181 knygą. 
Labai dėkojame už dovanotas knygas įmonių vadovams: Juozui Rožankevičiui (PĮ 
„Gilšė“), Audriui ir Arūnui Barysams („Brolių baidarės“), ĮI vadovei Zitai Bigelienei, 
Linui Saboniui („Sabo baidarės“). Studentėms: Gabrielei Leskauskaitei ir Dovilei 
Janulevičiūtei. Gimnazijos mokytojams: Vytautui ir Ritai Černiauskams, Renatai 
Černiauskienei, Margaritai Leskauskienei, Ingai Kimontienei, Alytei Katelynaitei, 
Irenai Lužienei, Rasai Bingelienei, Astai ir Sauliui Tarailoms, Renatai Varanavičienei, 
Reginai Sakalauskienei, Reginai Talutienei, Birutei Čaplikienei, Rūtai Kučinskienei, 
Jadvygai Lapelienei, Zitai ir Antanui Kulakauskams, Mildai Truncienei, Irenai 
Kašėtienei. Gimnazijos darbuotojai: Angelei Volungevičienei. Mokiniams: 1 klasės 
mokinukams, Astai Bubnelytei (3 kl.), Aistei Kašėtaitei (4 kl.), Ugnei Lukšytei (4 kl.), 
Inetai Kašėtaitei (4 kl.), Jorigei Buržinskaitei (4 kl.), Lukui Kalašnykovui (4 kl.), 
Modestai Čaplikaitei (7 kl.), Aurimui Lukšiui (7 kl.), Monikai Baltulionytei (IIIg kl.), 
Redai Zinkevičiūtei (IIIg. kl.), Domantui Nedzinskui (IVg.kl.). 
 
Sausio 7 d. Modesta Čaplikaitė (7 kl.) epistolinio rašinio konkurse užėmė III vietą 
rajone. Ruošusi mokytoja Asta Tarailienė. 
 
Sausio 8 d. Mažųjų teatro „Pelėdžiukas" artistai kartu su būrelio vadove Zita 
Kulakauskiene aplankė Merkinės Globos namų gyventojus. Pasveikino juos su 
praėjusiomis šv. Kalėdų  ir Trijų Karalių šventėmis, vaidino, šoko ir dainavo.  
Pasirodymas seneliams labai patiko. Jie daug plojo, o po pasirodymo artistus vis gyrė, 
kad gražiai dainavo bei vaidino ir kvietė sugrįžti.  

Mokytoja Zita Kulakauskienė.  
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Sausio 8 d. 5-6 klasių mergaičių komanda zoninėse kvadrato varžybose iškovojo I 
vietą. 5-6 klasių berniukų komanda zoninėse kvadrato varžybose iškovojo III vietą. 
Ruošęs mokytojas Valdas Lukšys. 
 
Sausio 10 d. Lietuvos mokinių chemijos olimpiados rajoniniame etape prizines vietas 
laimėjo: Ignas Bingelis (IIag kl.) I vieta, Lina Krušniauskaitė (IIIg kl.) I vieta, 
Gabrielius Stravinskas (IIIg kl.) II vieta, Aira Rutkauskaitė (IIIg kl.) III vieta, Irma 
Jankeliūnaitė (IVg kl.) II vieta, Digna Čaplikaitė (IVg kl.) III vieta.  Ruošusi mokytoja 
Regina Talutienė. 
 
Sausio 11 d. 3-4 kl. mokinių komanda tarpzoninėse Lietuvos mokinių olimpiniame 
festivalyje  kvadrato varžybose iškovojo II vietą. Ruošęs mokytojas Valdas Lukšys 
 
Sausio 13 d. prisijungėme prie pilietinės akcijos „Atmintis gyva, nes liudija“, skirtos 
prisiminti ir paminėti Laisvės gynėjų dieną – sausio 13 – ąją. Ties kiekvienu kabineto 
langu uždegėme po žvakę, kuri simbolizavo gyvybę, šviesą, teisingumą, atmintį ir 
vienybę, priminė šios dienos svarbą. Tai puiki proga priminti mokiniams, kaip Lietuvos 
piliečiai apgynė valstybės nepriklausomybę, puoselėti jaunimo istorinę atmintį bei 
patriotiškumą. Ir svarbiausia – pagerbti žuvusiuosius bei nukentėjusius valstybės 
gynėjus.  
 

 
 
Sausio 15 d. Vaikinų ir merginų krepšinio komandos, Lietuvos mokinių olimpinio 
festivalio kaimo vietovių mokyklų zoninėse krepšinio 3x3 varžybose iškovojo II 
vietas. Ruošę mokytojai Valdas Lukšys ir Tomas Barysas. 
Mergaičių komanda Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų 
zoninėse futbolo varžybose iškovojo II vietą. Ruošęs mokytojas Linas Nekrošius. 
 
Sausio 17 d. Lietuvos mokinių biologijos olimpiados rajoniniame etape prizines vietas 
laimėjo: Ignas Bingelis (IIag kl.) I vieta, Mindaugas Visockas (IIIg kl.) ir Domantas 
Nedzinskas (IVg kl.) II vieta, Lina Krušniauskaitė (IIIb kl.) ir Rytis Jocys (IIab kl.) III 
vieta, Ruošęs mokytojas Silvestras Pūtys. 
Rajoniniame piešinių konkurse „Aš nupiešiu dainų dainelę" Dominykas Bielskas (2 kl.) 
laimėjo III vietą. Ruošusi mokytoja Zita Kulakauskienė. 
  
Sausio 18 d. berniukų komanda Lietuvos mokinių olimpinio festivalio zoninėse futbolo 
varžybose 5x5 iškovojo III vietą. Ruošęs mokytojas Linas Nekrošius. 
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Sausio 20 d. Merkinės palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninėje Nacionalinis kraujo 
centras rengė kraujo donorystės akciją „Tapk kraujo donoru!". Dėkojame visiems 
mokiniams ir mokytojams, prisijungusiems prie šios akcijos.  
 
Sausio 22 d. AB „Lietuvos paštas" organizuotame piešinių konkurse „Paštas ir aš" (1-4 
klasių grupėje) nugalėtoja buvo išrinkta mūsų gimnazijos 4 klasės mokinė Jorigė 
Buržinskaitė (mokyt. Rasa Alekšiūnienė). Jorigė buvo apdovanota specialiais Lietuvos 
pašto prizais. Piešinį  
Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiados rajoniniame etape Ignui Bingeliui (IIag kl.) 
skirta I vieta. Ruošusi mokytoja Audronė Streikuvienė. 
 
Sausio 24 d. Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoniniame etape Ignui Bingeliui 
(IIag kl.) skirta I vieta. Ruošęs mokytojas Stasys Papartis. 
 
Sausio 24 d. Lietuvos mokinių fizikos olimpiados rajoniniame etape Ignui Bingeliui 
(IIag kl.) skirta I vieta. Ruošęs mokytojas Stasys Papartis. 
  
Sausio 27 d. skaitykloje įvyko 32 - ojo Gimnazijos laikraščio „Šulinys" numerio 
pristatymas. Leidinį ir jame esančius straipsnius pristatė ir pakomentavo laikraščio 
žurnalistės Gabrielė Lukšytė, Inesa Sinkevičiūtė (8 kl.) ir būrelio vadovė Rita 
Černiauskienė.  
 

 
  
Sausio 29 d. 1-4 klasių kvadrato komanda IX Lietuvos mokinių olimpinio festivalio 
kaimo vietovių mokyklų mokinių gim. 2003 ir jaunesnių tarpzoninėse varžybose 
iškovojo II vietą, o 5-6 klasių kvadrato komanda iškovojo I vietą ir pateko į finalą. 
Komandas ruošė mokytojas Valdas Lukšys.  
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Vasaris  
 
Vasario 4 d. įvyko tradicinis meninio skaitymo konkurso mokyklinis turas. Šiemet 
jame dalyvavo septyniolika skaitovų, kurie susilaukė gausių žiūrovų aplodismentų. Už 
konkursą buvo atsakinga lietuvių kalbos mokytoja Asta Tarailienė. Komisijos 
pirmininkė mokytoja Rasa Alekšiūnienė. Komisijos nariai: mokytoja Rita 
Černiauskienė, Renata Varanavičienė, Rasa Osinskienė, Asta Tarailienė, Laima 
Čaplikienė. Organizuoti renginį padėjo Vytautas Černiauskas. Renginio vedėjai Meda 
Sabonytė ir Jolita Šmitaitė (IIIg kl.).  
    Konkurso nugalėtojai (5-8 kl.):  
I vieta: Modesta Čaplikaitė (7 kl.), ruošusi mokytoja Laima Čaplikienė, Roneta 
Saveiskytė (8 kl.), ruošusi mokytoja Asta Tarailienė. II vieta: Viktorija Jankeliūnaitė (5 
kl.), ruošusi mokytoja Rita Černiauskienė, Aldona Bubnelytė (7 kl.) ruošusi mokytoja 
Asta Tarailienė. III vieta: Jovita Urbonavičiūtė (8 kl.) ruošusi mokytoja Rita 
Černiauskienė, Inesa Sinkevičiūtė (8 kl.) ruošusi mokytoja Asta Tarailienė. 
    Konkurso nugalėtojai (Ig-IVg kl.):  
I vieta: Žygimantas Minelga (IIag kl.), Domantas Nedzinskas (IVg kl.) ruošusi 
mokytoja Rita Černiauskienė. II vieta: Urtė Fialkovskytė (IIbg kl.) ruošusi mokytoja 
Renata Varanavičienė, Ieva Krušniauskaitė (IIag kl.) ruošusi mokytoja Rasa Osinskienė. 
III vieta: Kristina Jankeliūnaitė (IVg kl.), Ignas Bingelis (IIag kl.) ruošusi mokytoja Rita 
Černiauskienė. 
Dėkojame už pasirodymą Eglei Barysaitei (IVg kl.), Rasai Stanevičiūtei, Erikai 
Kašalynaitei (IIIg kl.), Neringai Lisauskaitei (7 kl.) ir Rugilei Ulbinaitei (5 kl.).  
 

 
 
Tą pačią dieną įvyko susitikimas su Alytaus kolegijos atstovais.  
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Vasario 7 d. gausus būrys IIIg-IVg klasės mokinių lankėsi Tarptautinėje žinių ir 
išsilavinimo parodoje „Studijos 2014". Šioje parodoje mokiniai domėjosi įvairių 
ugdymo įstaigų siūlomomis studijų programomis. Supažindino su studijų galimybėmis 
Lietuvoje ir užsienyje, reikalingiausiomis profesijomis ir specialybėmis, karjeros ir 
verslo perspektyvomis, stažuotėmis ir savanoryste. Parodoje dalyvavo 193 mokymo 
organizacijos iš 13 šalių. Lietuvos mokymo organizacijos – universitetai, kolegijos, 
profesinės mokyklos, kalbų kursus rengiančios bendrovės, užsienio mokymo įstaigos, 
karjeros konsultantai, verslo įmonės.  
 

 
 
Lietuvos mokinių matematikos olimpiados rajoniniame etape Ignui Bingeliui (IIag kl.) 
ir Airai Rutkauskaitei (IIIg kl.) skirta I vieta. Ruošusios mokytojos: Vilija Katkevičienė 
ir Rūta Kučinskienė. 
   
Vasario 11 d. dalyvavome Varėnos rajono savivaldybės mokyklų 7-8 klasių mokinių 
kelių eismo taisyklių ir saugaus eismo konkurso „Saugokime vieni kitus“ pirmame 
etape. Į antrąjį etapą, surinkę daugiausiai taškų (iš 100 galimų), pateko: Augustė 
Krivoščenko (90 tšk.), Martynas Mankevičius (83 tšk.), Neringa Lisauskaitė (79 tšk.) 7 
kl., Deimantas Večkys (100 tšk.), Lukas Baliukonis (88 tšk.), Medas Pauliukas (84 tšk.) 
8 kl. Ruošęs mokytojas Alfredas Šapalas. Antrasis etapas vyks kovo 27 d. Varėnos 
technologijų ir verslo mokykloje.  
 

 
 
Tą pačią dieną vyko ir „Improvizatorių klubo“ pasirodymas „Romeo ir Džiuljetą“. 
Susirinkę žiūrovai išvydo, kaip puikiai iš bet kokios čia pat sukurtos situacijos 
improvizatoriai gali sukurti šmaikščią istoriją. Scenoje pasirodė: Neringa Lisauskaitė (7 
kl.), Kristupas Černiauskas (8 kl.), Žygimantas Minelga (IIag kl.), Ignas Bingelis (IIag 
kl.), Ovidijus Čaplikas (IIIg kl.) ir šiam klubui vadovaujanti mokytoja Rita 
Černiauskienė. Šio pasirodymo pagrindu tapo aktoriaus Andriaus Žebrausko teatrinės 
improvizacijos metodai: „Svečiuose“, „Nykštys aukštyn – žemyn“, „Emocijos nuo 
grindų“, „Reklama“, „Mirusiųjų istorijos“ ir kt. Ar galėtumėt kada įsivaizduoti, kad 
improvizuojant galima sukurti neįtikėtiną „Romeo ir Džiuljetos“ meilės istoriją, kuri 
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prasideda nuo to, kad Džiuljeta buvusi apkūni, valgiusi vien salotas, o jos mylimasis 
Romeo buvęs itin žemo ūgio, kad jie susitikinėdavo kapinėse, Džiuljeta ėjo į 
pasimatymą su radiatoriumi, driežu ir Mantu Petruškevičiumi. O istoriją vainikavo 
fantasmagoriška Romeo ir Džiuljetos mirtis skalbyklės būgne. Štai ką gali kolektyvinė 
kūryba.  
 

 
 
Lietuvos mokinių istorijos olimpiados rajoniniame etape Auksei Kaminskaitei (IVg kl.) 
skirta III vieta. Ruošęs mokytojas Saulius Taraila. 
 
Vasario 12 d. 1-4 klasių mokiniai dalyvavo sveikatingumo renginyje „Sportuok ir būsi 
sveikas“. Mokinukai vykdė įvairias užduotis, mankštinosi, varžėsi estafetėse. 8-IIg 
klasės mokinių komandos savo žinias pasitikrino viktorinoje „Maistas ir sveikata“. 
Renginius iniciavo sveikatos priežiūros specialistė Genutė Balciukevičienė, jai talkino 
kūno kultūros ir pradinių klasių mokytojai. 
 

 
 
Skaitykloje įvyko knygų, dalyvaujančių akcijoje „Metų knygos rinkimai 2013“ 
pristatymas ir balsavimas už labiausiai patikusią knygą. Jau šeštus metus Merkinės 
Vinco Krėvės gimnazijos pradinių klasių mokiniai aktyviai dalyvauja šiuose 
rinkimuose.  
Pirmokėliai pristatė  spalvingą K. Navako knygelę „Udo ir Dra niekaip nesusikalba“, 
antrokai skaitė debiutuojančios vaikų literatūroje autorės I. Vizbaraitės kūrinį  
„Karžygiuko istorija“, V. Lapinos knyga „Ar pažįsti Kiukį“ labiausiai sudomino trečios 
klasės mokinius. Pristatydami dvi knygas (Tomas S. Butkus „Bumba Dumba ir Visatos 
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sukūrimas“, Antanas Šimkus „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“) ketvirtokai, 
pasitelkdami savo sukurtas pateiktis, žaismingai suvaidino ištraukas iš skaitytų knygų. 
Savo atiduotais balsais pradinių klasių mokiniai vėl papuošė bibliotekoje „auginamą 
medį“. Šį kartą, artėjant Šv. Valentino dienai, medis sužaliavo įvairiaspalvėmis 
širdelėmis, kurios simbolizuos meilę knygai. O vaikų nuomonės apie penketuko knygas 
pasiskirstė taip: Antanas Šimkus „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“ (25), Vitalija 
Lapina „Ar pažįsti Kiukį“ (20), Ingrida Vizbaraitė „Karžygiuko istorija“ (12), Tomas S. 
Butkus „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“ (9) balsai , Kęstutis Navakas. „Udo ir 
Dra niekaip nesusikalba“ (9). Dabar belieka sulaukti galutinių balsavimo rezultatų, kai 
bus paskelbta daugiausiai skaitytojų balsų surinkusi knyga. Tuomet ir galėsime 
palyginti mūsų gimnazijos mokinių ir visų Lietuvos vaikų balsavimo rezultatus.  
Patys vaikai sako, kad skaitymas – tai kelionė po pasaulį, nes skaitydamas gali daug 
sužinoti, pakeliauti kartu su knygų veikėjais. Todėl ir mes linkime prasmingos kelionės 
po 2013-ųjų metų Vaikų knygų puslapius.  

Laima Čaplikienė 
 

  
  
Vasario 13 d. Lietuvos mokinių lietuvių kalbos olimpiados rajoniniame etape Redai 
Zinkevičiūtei (IIIg kl.) skirta III vieta. Ruošusi mokytoja Asta Tarailienė. 
Vasario 13-osios ketvirtokai laukė nekantraudami. Dailės pamoką šiandien vedė ne 
mokytoja Rasa. Grafikos paslaptis mums atskleidė Jorigės mama – V. Krėvės muziejaus 
direktorė Evelina Buržinskienė. Užduotis buvo nelengva. Naudojantis ne spalvomis,o 
tik 3 rūšių paprastaisiais pieštukais, reikėjo nupiešti įvairias žuvis. Susikaupę dirbome iš 
peties. Ketvirtokai ir jų mokytoja dėkoja Jorigės mamai už labai įdomias pamokas. 
Mokytoja Rasa Alekšiūnienė. 
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Vasario 14 d. Šiemet mūsų gimnazija prisijungė prie LR Prezidentės iniciatyvos „2014 
Vasario 16-oji: švęskime išradingai“. Visa savaitę tradicinės veiklos pynėsi su naujomis 
idėjomis, gražiai derėdamos tarpusavyje ir sukurdamos patriotišką atmosferą. 
Buvo atidarytos dvi parodos: 1-4 klasių „Ar j ūs žinot, ar ne, ką vadiname gimtine?“ ir 5-
IVg klasių mokinių „Buvom, esam, būsim!“. Sukurtas proginis stendas „Lietuva, 
Tėvyne mūsų“. Vyko teminės istorijos pamokos. Jose mokiniai galėjo išsamiau 
susipažinti su įvykiais vedusius mūsų tautą Nepriklausomybės keliu. Organizavome 
foto sesiją „Mes – lietuviai!“, kurios metu 1-IVg klasių mokiniai, pasipuošę tautine 
atributika, įsiamžino bendroje nuotraukoje.   
 

 
 
Gaminome ženkliukus „Aš myliu Lietuvą“, kuriuos segėjome penktadienį. Tą patį 
penktadienį vyko tritaškių mėtymo turnyras „Tritaškis už Nepriklausomybę“. Pirmąją 
vietą iškovojo Donatas Bingelis (IIIg kl.), antrąją – Lukas Lenkevičius (8 kl.), trečiąją – 
Daumantas Žitkus (8 kl.).   
 

 
 
Visos savaitės veiklą karūnavo akcija Merkinės kryžių kalnelyje. Šios akcijos metu 
gimnazijos mokiniai ir mokytojai sugiedojo Lietuvos himną  ir suformavo didelę 
Lietuvos valstybės vėliavą, tarsi įtvirtindami mintį, kad savo valstybę mes kuriame visi.   
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Vasario 21 d. įvyko Šimtadienio šventė. Renginį vedę trečios klasės gimnazistai, 
vadovaujami auklėtojos Astos Tarailienės, sukūrė itin jaukią ir draugišką atmosferą. 
Skambėjo prasmingi posmai, išmintingi žodžiai, džiugiai nostalgiškos dainos. Iš svečių, 
tėvelių lūpų netrūko padrąsinimo kalbų, linkėjimų. Pirmoji mokytoja Milda Truncienė 
pralinksmino susirinkusiuosius perskaitydama dar pradinėse klasėse rašytų šiųmetinių 
abiturientų laiškų, eilėraščių, filosofinių minčių. Kalbant auklėtojai Renatai 
Černiauskienei, jautėsi gražus tarpusavio ryšys tarp auklėtojos ir auklėtinių. Kai į sceną 
pakilo abiturientai, išvydome nuotaikingą, žaismingą, kupiną jaunatviškos energijos 
miuziklą – literatūrinę kompoziciją – intermediją. Poetinius tekstus keitė improvizuotos 
fizikos, lietuvių kalbos ir literatūros, choro, šokių pamokos, pertraukos ir dar daug 
visokių mini scenų, kurias apjungė pagrindinė šiųmetinio šimtadienio tema – bėgantis, 
negailestingai tiksintis laikas. Energingai skambėjusias dainas ruošė muzikos mokytojas 
Kęstutis Breidokas, šokių spektakliui padėjo pasiruošti direktorė Regina Sakalauskienė. 
Skambėję sveikinimai tėveliams, mokytojams nepaliko abejingų žiūrovų. Ir visi mes 
išvydome, kad nenumaldomai bėgantis laikas išaugino dar vieną puikią, nepakartojamą, 
jau jubiliejinę 70-ą abiturientų laidą Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje. Šios laidos, 
kaip ir kasmetinių abiturientų, nuoširdumu ir šiluma įsitikinome dar kartą. 
 

  
 

Vasario 25 d. Ignas Bingelis Varėnos rajono mokinių rusų kalbos olimpiadoje užėmė II 
- vietą. Ruošusi mokytoja Renata Černiauskienė.  
 
Vasario 27 d. 3-4 ir 5-6 klasių komandos Varėnos rajono mokinių varžybose „Drąsūs, 
stiprūs, vikrūs" užėmė I - ąsias vietas. Komandas pergalėms ruošė mokytojas Valdas 
Lukšys. Tą pačią dieną Varėnos „Ąžuolo" gimnazijoje vyko rajoninė mokinių 
konferencija „Mes ieškantys ir atrandantys". Šio renginio tikslas – suburti gabius rajono 
mokyklose besimokančius mokinius, skatinti juos dalyvauti projektinėje veikloje. 
Konferencijoje pranešimus skaitė: Rovena Černiauskaitė (6 kl.) „Žvaigždžių pavilioti“, 
Arnas Keršys (6 kl.) „Konstruojam išradingai" (vadovas Stasys Papartis); Dovilė 
Stanulytė ir Jolita Šmitaitė (IIIg kl.) „Ar švarus Merkinėje oras, kuriuo mes 
kvėpuojame", Lina Krušniauskaitė  ir Marius Česnulevičius (IIIg kl.) „2010-2013m. 
spalio - lapkričio mėnesių lietaus  kritulių pH pokyčių stebėjimai, rezultatų analizė ir 
duomenų bei išvadų pritaikymas praktinėje veikloje“ (vadovas Silvestras Pūtys); Reda 
Zinkevičiūtė (IIIg kl.) „Paauglių pravardžių kilmė bei semantika“ (vadovė Asta 
Tarailienė). Rajono mokinių dailės olimpiadoje Domantas Nedzinskas (IVg kl.) ir Iveta 
Jankeliūnaitė (Ig kl.) užėmė I vietą, Gedvilė Ivanauskaitė (Ig kl.) - III vietą. Ruošęs 
mokytojas Vytautas Černiauskas. 
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Vasario 28 d. rajono mokinių meninio skaitymo konkurse Žygimantas Minelga (IIag 
kl.) ir Roneta Saveiskytė (8 kl.) užėmė III vietą. Ruošusios mokytojos Rita 
Černiauskienė ir Asta Tarailienė. 
Šią dieną Merkinės Vinco Krėvės gimnaziją aplankė buvęs mokyklos mokinys, 
verslininkas Juozas Daukšys. Susitikime su gimnazistais  verslininkas dalijosi savo 
sėkmės istorija, verslo plonybėmis ir skatino jaunimą drąsiau rinktis nepriklausomo nuo 
darbdavio asmens kelią. Į klausimą nuo ko pradėti, Juozas Daukšys atsakė paprastai – 
reikia ne tiek jau daug – tik idėjos. Idėja, ką galiu daryti, gali tapti verslo pradžia. Prie 
idėjos pridėjus norą įgyvendinti sumanymus, drąsą ir pasitikėjimą gali buti sukurtas bet 
koks verslas. Jeigu verslas nepavyksta t.y. bankrutuoja įmonė, nereikia nusiminti, o 
viską pradėti iš naujo. Ir šis nuosmukis mums gali būti gera pamoka, ko kitą kartą 
nereikėtų daryti. Susirinkusiems gimnazistams patiko klausytis verslininko pasakojimo, 
nes Juozas Daukšys pasidalino savo sėkmės istorija, papasakojo, kaip jis pradėjo savo 
grybų ir uogų verslą. Įdomiausia mokiniams buvo jų galvoje besisukanti mintis, kad šis 
žmogus prieš keliasdešimt metų sėdėjo tame pačiame suole, mokėsi tų pačių dalykų, o 
dabar sugrįžta į savo buvusią mokyklą pasidalinti savo  patirtimi. Manau, kad iš jo 
galima daug ko pasimokyti, nes mums viskas dar prieš akis, tik reikia būti drąsiems.  
 

Evelina Prieskienytė Ig kl. 
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Kovas  
 
Kovo 1 d. Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo vietovių mokyklų kvadrato 
(gim. 2001 m. ir jaunesnių) finalinėse varžybose mūsų mergaičių komanda iškovojo II 
vietą. Ruošęs mokytojas Valdas Lukšys. 
 
Kovo 4 d. pradinių klasių mokinukai šurmuliavo Kaziuko turguje, kuriame cirkuliavo 
specialiai šiai dienai sukurtas pinigėlis „kaziukas“. Vaikai, padedami mokytojų, ruošė 
prekyvietes, puošė salę, dėliojo savo sukurtus dirbinius, iškeptus skanėstus. Taip 
prasidėjo viena iš kūrybinei, meninei, pažintinei pradinių klasių mokinių veiklai skirtų 
dienų, gražiu pavadinimu „Gurgu gurgu į Kaziuko turgų“. Nors šiemet žiemos ir mažai 
teliko, buvo sumanyta Kaziuko turgų supinti su Užgavėnėmis. Šventei dirigavo 
mokytojai Rasa Alekšiūnienė ir Antanas Kulakauskas. Mažieji vaikiukai turėjo progą 
susipažinti su senaisiais amatais, Užgavėnių personažais, išbandyti verslo įgūdžius, 
pažaisti įvairius liaudies žaidimus, stebėti Lašinio ir Kanapinio kovą. Kiekvienos klasės 
kolektyvas surengė pasirodymus scenoje. Po viso turgui būdingo prekybinio šurmulio 
visi rikiavosi į šventinę, spalvingą eiseną. Šios eisenos tikslas – žiemos palydėtuvės ir 
atsisveikinimas su More. Ir maži, ir dideli įtikėjome, kad taip žiema visai nebegrįš ir 
visais pumpurėliais prasiskleis taip laukiamas pavasaris. Kaziuko mugės  
 

 
 
Rajono mokinių geografijos olimpiadoje Auksė Kaminskaitė (IVg kl.) užėmė II vietą. 
Ruošęs mokytojas Valdas Lukšys. 
 
Kovo 6 d. rajono mokinių technologijų olimpiadoje Deividas Kašėta (7 kl.) užėmė  
I vietą, o Rytis Jocys (IIbg kl.) užėmė III vietą. Ruošęs mokytojas Alfredas Šapalas. 
 
Kovo 7 d. pas mus viešėjo Europos ekonominių ir socialinių reikalų komiteto narys 
Vitas Mačiulis. Vienuoliktokai ir dvyliktokai išgirdo apie Europos Sąjungos 
propaguojamas vertybes, apie Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetą – 
Europos piliečių organizaciją, puoselėjančią ir skleidžiančią tas vertybes ES šalyse.  
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Tą pačią dieną vyko Ig klasės (auklėtoja Alytė Katelynaitė) mokinių renginys 
„Patriotinės dainos konkursas", kuriame dalyvavo 5-IIg, IVg klasių mokiniai. Šiame 
renginyje išgirdome gražias, patriotines dainas, kurias vaikai, padedami muzikos 
mokytojo Kęstučio Breidoko, atliko labai nuoširdžiai.  
 

 
 

Kovo 7-8 d. vyko Respublikinė Lietuvos mokinių anglų kalbos olimpiada. Sveikiname 
Igną Bingelį (IIag kl.) ir jo mokytoją Audronę Streikuvienę su I vieta Respublikoje!  
 

 
 

Kovo 11 d. Išklausę šventas miškas Merkinės Švč. Mergelės Marijos ėmimo į dangų 
bažnyčioje merkiniškiai rinkosi į V. Krėvės gimnazijos aktų salę. Kaip ir kasmet 
Merkinės bendruomenę čia sukvietė iškilmingas gimnazijos mokytojų, mokinių ir tėvų 
koncertas.  
Šventė prasidėjo iškilmingu Lietuvos himno giedojimu. Po nuoširdžiai nuskambėjusių 
V. Kudirkos posmų išgirdome, kaipgi Lietuvoje jaučiasi „Kukutis“, per ilgus darbus 
nematęs tėvynės. M. Martinaičio eiles skaitė mokytoja Rita Černiauskienė. Jausmingai 
suskambėjo Ronetos Saveiskytės (8 kl.) ir  Urtės Fialkovskytės (IIbg kl.) duetas, atlikęs 
visiems puikiai žinomą E. Masytės dainą „Laisvė“. B. Brazdžionio „Lietuvos motina“ 
eiles jautriai perskaitė mokytoja Rasa Alekšiūnienė. Savos kūrybos dainą „Vakaras ar 
rytas“ apie sunkią partizanų dalią sudainavo Urtė Fialkovskytė (IIbg kl.), šią dainą 
padėjo paruošti mokytojai Kęstutis Breidokas ir Saulius Taraila. Jaunasis gimnazijos 
poezijos talentas – Modesta Čaplikaitė (7 kl.) puikiai perteikė B. Brazdžionio eilėse 
„Regėjimas“ glūdinčias nuotaikas. Scenoje uždainavo vyrų kvartetas, mokytojai: Stasys 
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Papartis, Gintautas Rudzis, Kęstutis Breidokas ir Vytautas Černiauskas. Sodriais balsais 
vyrai atliko dainą „Palankūs vėjai“, savo sąskambiais sužavėdami ir paliesdami ne vieną 
jautrią sielą.  
Žiūrovai išvydo ir miniatiūrinę kompoziciją pagal Maironio eiles „Taip niekas Tavęs 
nemylės“, kurią atliko mokytojai Linas Nekrošius, Rasa Alekšiūnienė ir Milda 
Truncienė. Jaunimo ansamblis, vadovaujamas mokytojo Kęstučio Breidoko, sudainavo 
lyrišką dainą „Tu“. Mokytojas Antanas Kulakauskas ir jo mokinukai, trečiokėliai – 
Gustė Petrulevičiūtė, Kotryna Černiauskaitė, Danielius Sabonis ir Matas Kalvinskas 
nuotaikingai perskaitė S. Gedos eilėraštį „Laiškų namelis“. Scenoje skambėjo ir 
Vytauto Černiausko sukurta daina „Merkinė“, kurią atliko žavus „Kukumbalio“ 
kolektyvas, tarp kurių buvo ne tik jaunimėlis, bet ir mamos kartu su mažaisiais 
vaikeliais. Abiturientas Domantas Nedzinskas ne tik žavi savo piešiniais, bet ir turėjo 
progą nudžiuginti susirinkusiuosius savo skaitovo talentu perteikdamas gilius jausmus, 
glūdinčius V. Mačernio eilėraštyje „Aš pažinau karalių tavyje“. Dar viena scenoje 
pasirodžiusi solistė – Roneta Saveiskytė kaip visada užbūrė linksma nuotaika scenoje, 
sudainuodama džiazo stiliaus dainą „Pienė“. Nepaprastai talentingas ir daug aktorinių 
gebėjimų turintis Žygimantas Minelga (IIag kl.) prikaustė žiūrovų dėmesį skaitydamas 
T. A. Rudoko noveletę „Rašytojas”. Jaunučių ansamblio atliekama daina „Mano vardas 
Lietuva“ skambėjo itin džiugiai, šmaikščiai ir prasmingai. Daug jautrumo išgirdome 
direktorės pavaduotojos Rasos Bingelienės skaitomuose J. Strielkūno posmuose „Mano 
vardas Lietuva“. O šventę užbaigė spalvingas abiturientų valsas ir skambi V. Kernagio 
laikus menanti daina „Mūsų dienos kaip šventė“.  
Tėvynę mes mylim, o šis koncertas įrodo, kad Merkinės gimnazijos bendruomenė yra 
labai kūrybinga, draugiška ir patriotiška. Dėkoju mokinius ruošusiems mokytojams 
Kęstučiui Breidokui, Ritai Černiauskienei, direktorei Reginai Sakalauskienei, 
abiturientų auklėtojai Renatai Černiauskienei. Ačiū visiems, prisidėjusiems prie šiltos, 
jaukios šventės.  
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Kovo 14 d. sveikatos priežiūros specialistė Genutė Balciukevičienė skaitė paskaitą 
mažiesiems mokinukams apie vandens svarbą žmogui.   
 

 
 
Saulėtą kovo 14 d. rytą mūsų gimnazijos mokiniai išriedėjo į Mykolo Romerio 
Universitetą semtis žinių apie norimą profesiją. Universitete jau ne pirmą kartą vyko 
projektas „Išbandyk profesiją!“, kuriame kiekvienas galėjo iš arčiau pasidomėti būsimą 
specialybę. Pasirinkimų buvo išties nemažai, vieni gilinosi į kriminalistikos pasaulį, 
tyrinėjo pirštų antspaudus, kiti domėjosi laisvalaikio renginių organizavimu, 
informacinėmis technologijomis ar netgi kartu su filologais mokėsi norvegų kalbos. 
Kupini ryžto mūsų gimnazistai drąsiai puolė į galimų specialybių vandenis ir liko 
nenusivylę. O gausaus mūsų būrio vadės – mokytojos galėjo dalyvauti seminaruose. 
Taip pat, visi dalyviai galėjo nemokamai papietauti universiteto valgykloje. Po pietų vėl 
sugužėjome į pagrindinę auditoriją, kur išgirdome studentų pasakojimus apie mainų 
programą, studentų atstovybę be „fuksų“ krikštynas. Visą tai išgirdę, pasisėmę naujienų 
ir įgūdžių, išskubėjome į namus. Šis renginys įtvirtino mokinių pasirinkimus arba 
parodė, jog norima specialybė yra ne jų nosiai.  

Reda Zinkevičiūtė, IIIg kl. 
 
Kovo 19 d. prasidėjo „Savaitė be patyčių“.  Sporto salėje 8 – IVg kl. komandos išbandė 
savo jėgas draugiškame krepšinio turnyre 3x3 „Tolerancijos taurė“. Dalyvavusios 
komandos: „Tornado“: Lukas Lukšys, Donatas Bingelis, Augustas Česnulevičius, 
Ovidijus Čaplikas, IIIg kl.; „Šratukai“: Laimonas Bielinis, Nerijus Kalanta, IVg kl., 
Mindaugas Visockas, Mantas Griškevičius, IIIg kl.; „Žvaigždės“: Arnas Viniarskas, 
Povilas Bubėnas, Airidas Maciulevičius, Mantas Kisielius, IIbg kl.; „Snaiperiai“: Lukas 
Baliukonis, Medas Pauliukas, Vytautas Čaplikas, Lukas Jakubavičius, 8 kl.; 
„Konkistadorai“: Kristupas Černiauskas, Daumantas Žitkus, 8 kl., Sigitas Pačkauskas, 
Ig kl.; „Kr ėviukai“: Dovydas Viniarskas, Lukas Lenkevičius, 8 kl., Ignas Lenkevičius, 
Ig kl. Po atkaklių kovų pirmąją vietą iškovojo „Tornado“ komanda, antroji atiteko 
„Šratukams“. Trečiąją iškovojo „Žvaigždės“, ketvirti liko – „Konkistadorai“. 
Sveikiname čempionus ir visus dalyvius!  
 

 
  
Tą pačią dieną vyko VI Dzūkijos regiono vaikų ir moksleivių liaudies kūrybos atlikėjų 
konkursas „Šalcinėlis 2014". Jame Roneta Saveiskytė (8 kl.) ir Urtė Fialkovskytė (IIbg 
kl.) paskelbtos laimėtojomis dainininkių grupės kategorijoje. Ruošęs mokytojas Kęstutis 
Breidokas. 
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Kovo 20 d. minėjome tarptautinę „Žemės diena“. Iš ryto vyko Žemės vėliavos pakėlimo 
ceremonija. Vėliau mokytojo Silvestro Pūčio vadovaujama mokinių komanda išvyko į 
renginį Varėnos „Ąžuolo" gimnazijoje. Šiame renginyje mokiniai stebėjo pamoką 
„Dainavos krašto gamtos išskirtinumas“, dalyvavo proto mūšyje, atliko praktinį darbą 
„Padėk ekologui“, sprendė kryžiažodžius, galvosūkius tema – „Mes rūšiuojam“. Taip 
pat pristatė Violetos Kvaraciejūtės, Kristupo Černiausko (8 kl.), 6 klasės mokinių 
nupieštus plakatus. 
 

 
  
Taip pat šią dieną vyko matematikos Kengūra. 
 

  
 
Kovo 21 d. 3-4 ir 5-6 klasių komandos Lietuvos mokinių olimpinio festivalio kaimo 
vietovių mokyklų tarpzoninėse varžybose „Drąsūs, stiprūs, vikrūs" užėmė III - i ąsias 
vietas.Komandas pergalėms ruošė mokytojas Valdas Lukšys. 
 
Kovo 24 d. mokinių tarybos nariai mokinukams ir mokytojams dovanojo „Savaitės be 
patyčių“ emblemas. Pastarąsias sukūrė abiturientė Žydrūnė Lukaševičiūtė.   
 

 
 
Vyko susitikimas su Seimo nare Vilija Aleknaite - Abramikiene. Šio susitikimo metu 
mokiniai turėjo progą padiskutuoti šiuo metu aktualiomis temomis - politine situacija 
Ukrainoje, užsienio politikos klausimais.  
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Kovo 26 d. įvyko tradicinė „Sveikuoliukų šventė“. Jos metu 1-4 klasių mokiniai gilino 
savo žinias apie sveikatą, higieną, sveiką gyvenimo būdą. Pristatė savo pieštus plakatus, 
išklausė sveikatos priežiūros specialistės paskaitą apie mikroorganizmus. Vėliau vyko 
bendros mokinukų ir tėvelių komandų varžybos: judriosios estafetės, kvadrato 
rungtynės ir daug kitų nuotaikingų rungčių. Pastarųjų metu visi dalyviai turėjo progą 
pasimokyti gerbti vieni kitus, draugiškumo. Šią šventę organizavo 3 klasės mokytojas 
Antanas Kulakauskas, sveikatos priežiūros specialistė Genutė Balciukevičienė bei kūno 
kultūros mokytojai Valdas Lukšys, Tomas Barysas, Linas Nekrošius.   
 

 
 
Mokinių tarybos nariai penktos klasės mokiniams skaitė paskaitą apie draugiškumą, 
toleranciją vienas kitam. demonstravo savo sukurta filmuką apie tai, kaip derėtų elgtis 
mokykloje ir ko nereikėtų daryti.  
 

 
 

Kovo 27 d.  IIag klasės mokiniai lankėsi Merkinės darželyje, kur Su PU grupės 
mokinukais piešė draugystės knygą, bendravo ir žaidė.   
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Tą pačią dieną skaitykloje minėjome „Pasaulinę poezijos dieną“, kurios metu maži ir 
dideli poezijos gerbėjai skaitė eiles. Popietę vedė Ieva Krušniauskaitė ir Žygimantas 
Minelga (IIag kl.). Jaunuosius skaitovus rengė lituanistės, o renginuką organizavo 
mokytoja Rasa Osinskienė. 
 

 
 
Sonata Leknickaitė (IVg kl.) V respublikinio vyresniųjų klasių moksleivių rašinio ir esė 
konkurse, skirtame Lietuvos Sąjūdžio 25-erių metų sukakčiai paminėti, užėmė III vietą. 
Ruošusi mokytoja Rita Černiauskienė 
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Balandis  
 
Balandžio 4 d. Vilkiautinio k., vyko etnokultūrinio projekto „Mūsų lobynai“ Dzūkijos 
regiono varžytuvės „Tarmių lobynai“. 5-8 klasių mokinių grupėje 1-ąją vietą iškovojo ir 
į respublikinį turą pateko Emilija Rožankevičiūtė (mokyt. K. Breidokas). Gabrielė 
Lukšytė (mokyt. A. Tarailienė) pelnė 2-ąją vietą. 9-12 klasių mokinių grupėje 1-oji 
vieta atiteko mūsų gimnazijos mokinei Urtei Fialkovskytei (mokyt. R. Varanavičienė). 
Duetas Roneta Saveiskytė ir Urtė Fialkovskytė užėmė 3-ąją vietą (mokyt. K. 
Breidokas).  

Mokytoja Rasa Alekšiūnienė.  
 

 
 
Tą pačią dieną įvyko mokytojo Eimanto Vitkausko organizuota istorijos 
viktorina „Mano Lietuva“, kurioje dalyvavo 5-6 klasių mokinukai.  
 

 
 

Balandžio 9 d. pradinių klasių mokinukai saugaus elgesio kelyje žinias tikrinosi 
viktorinoje„Šviesoforo varžybos“. Šią viktoriną, kaip ir kasmet, organizavo mokytojas 
Alfredas Šapalas. Foto 
 

 
 

5-8 klasių mokiniai dalyvavo rimtoje ir kartu nuotaikingoje popietėje „Matematikos 
labirintai", kurią organizavo matematikos mokytojos Alytė Katelynaitė, Vilija 
Katkevičienė ir Rūta Kučinskienė. Komandos varžėsi spęsdamos uždavinius, atlikdami 
įvairiausias užduotis. 
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Balandžio 10 d. vyko Tarptautinės Vaikų knygos dienos šventė „Atversta vaikystės 
knyga“. Šiemet, renkant Vaikų metų knygos penketuką, mažieji skaitytojai labiausiai 
buvo sužavėti Antano Šimkaus eilėraščių knyga „Vaizdai iš gyvenimo bobulytės ir kt.“ 
Todėl jau nuo pat ryto visiems pradinių klasių mokiniams teko susipažinti su iš šios 
knygos atkeliavusiomis herojėmis bobulytėmis Stasėmis, kurias įkūnijo 8 klasės 
mokinės. Po pažinties vaikai kibo į smagų darbą: spalvino, karpė, klijavo jiems 
nupieštas įvairias bobutes, kurios tapo labai spalvingomis. 
Aktų salėje skambėjo vaikiškos melodijos ir eilės. Bibliotekininkė Margarita pristatė šių 
2014 metų Tarptautinės vaikų knygos dienos plakatą, už kurį šiemet atsakingas IBBY 
Airijos skyrius. Mums talkino abiturientas Domantas Nedzinskas, kuris nupiešė ir 
bobulytes, ir plakatą. Scenoje pasirodė pradinių klasių mokinių teatriukas 
„Pelėdžiukas“, vadovaujamas mokytojos Zitos Kulakauskienės. Mažieji aktoriai 
suvaidino ištrauką iš Ingridos Vizbaraitės knygos „Karžygiuko istorija“, kuri ir tapo 
nugalėtoja Metų knygos rinkimuose. 
Viktorinoje ir mokiniai, ir jų mokytojai turėjo pasukti galveles. Jiems teko atpažinti ne 
vieną poezijos knygelę, sudėlioti, įrašyti ar sukurti ne vieną eilėraštį. Emocijos buvo 
įvairios: susimąstymas, smalsumas, džiaugsmas ir gardus juokas. Taip smagiai mums 
bežaidžiant, salės duris atvėrė patys mažiausieji šventės dalyviai – tai  mūsų svečiai, 
Merkinės pagrindinės mokyklos priešmokyklinės grupės vaikučiai kartu su savo 
auklėtojomis. Kartu su 1-4 klasių skaitovais, jie mums nedrąsiai, tačiau labai nuoširdžiai 
padeklamavo išmoktus eilėraštukus. 
Vaikų knygos dienos šventėje netrūko nei geros nuotaikos, nei apdovanojimų, o visos 
šventės kulminacija tapo Alytaus lėlių teatro „Aitvaras“ parodytas muzikinis 
monospektaklis – žaidimas „Sigutė“. Vaikai galėjo ne tik žavėtis scenoje matomu 
reginiu, bet ir patys dalyvauti kaip aktoriai.  

Bibliotekininkė Laima Čaplikienė.  
 

 
 
 
Urtė Fialkovskytė, IIbg kl. III Varėnos 9-12 kl. moksleivių autorinių dainų, poezijos ir 
piešinių konkurse „Dainos kaip dienos“ apdovanota Grand Prix diplomu už išskirtinai 
brandžią ir savitą kūrybą bei diplomu už profesionaliausią dainos kompoziciją. Ruošęs 
mokytojas Kęstutis Breidokas. 
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Balandžio 23 d. mūsų gimnazijoje svečiavosi Kaišiadorių r. Žiežmarių gimnazijos 
pradinių klasių mokytojos. Svečiai stebėjo atvirą pamoką 2 klasėje, dalijosi gerąja darbo 
patirtimi. Vėliau vyko pažintinė ekskursija po gimnaziją bei įžymias Merkinės 
vietas. Žiežmarių kolegos išvyko kupini gerų įspūdžių bei pakvietė atvykti į svečius. 
 

 Mokytoja Zita Kulakauskienė.  
 

 
 
Balandžio 24 d. dalyvavome visuotinėje akcijoje visuotinėje akcijoje „Darom 2014". 
Sutvarkėme kryžių kalnelio, artimiausių miškelių,  paupio teritoriją.  
 

 
 
Balandžio 25 d. Merkinės V. Krėvės gimnazijoje vyko jaunųjų istorikų šventė „Per 
istorines epochas – LDK: pagonybė“. Šventėje dalyvavo Merkinės, Žilinų pagrindinių 
mokyklų, Matuizų, Panočių, Senosios Varėnos A. Ryliškio vidurinių mokyklų, Varėnos 
„Ąžuolo“ ir mūsų gimnazijos komandos. Kiekvieną komandą sudarė šeši 8 – 10 klasių 
mokiniai. Renginio metu mokyklų atstovai pristatė namų darbus, kuriuose apžvelgė 
pagoniškąją savo krašto istoriją, porino su ja susijusias sakmes, supažindino su 
senoviniais vietovardžiais. Vėliau  vyko viktorina, kurios metu buvo galima užduoti 
klausimą priešininko komandai, buvo piešiami įvairūs mitologiniai personažai, vyko 
žaismingi jų pristatymai. Pertraukėlės metu visi dalyviai turėjo progą pasidainuoti kartu 
su Merkinės jaunimo etnokultūros klubo „Kukumbalis“ nariais. Šventei pasibaigus 
dalyvių laukė apdovanojimai, kuriuos įteikė Gimnazijos direktorė Regina Sakalauskienė 
bei šventės organizatoriai, istorijos mokytojai – Eimantas Vitkauskas ir Saulius Taraila. 
Po apdovanojimų jaunieji istorikai iškeliavo į ekskursiją po Merkinę, kurią vedė 
Merkinės kraštotyros muziejaus direktorius Mindaugas Černiauskas.  
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Balandžio 29 d. paminėjome „Tarptautinę šokių dieną“. Visų klasių mokinukai turėjo 
galimybę smagiai pašokti per pertraukas. Šiemet šokių pertraukoms vadovavo IIIg ir 
IVg klasių mokiniai, kuriuos paruošė šokių mokytoja Regina Sakalauskienė. 
 

 
  
Mūsų gimnazija prisijungė prie Agnės Zuokienės iniciatyvos ir dalyvauja 
projekte „Nedelsk. Laiškas mamai", kuris vykdomas jau 11 metų. Šio projekto tikslas – 
moterų švietimas ir prevencija sveikatingumo klausimais.  
 
Balandžio 30  d. prisijungėme prie akcijos „Tylos stebuklinga versmė“. Šia akcija LR 
Seimui 2014 metus paskelbus vaikų sveikatos metais, įgyvendinama Vaikų sveikatos  
stiprinimo priemonių dalis - „Triukšmo prevencijos priemonių įvairovė mokyklose“.  
Kiekvienoje klasėje per pamokas susikaupėme vienai minutei tylos, buvo trumpinamas 
pertraukas skelbiančio skambučio skambėjimo laikas. 
Monika Turauskaitė (IVg kl.) užėmė I vietą, Jolita Šmitaitė (IIIg kl.) užėmė III vietą 
rajoniniame fotografijų konkurse „Vanduo ir jo naudojimas - 2014". Ruošęs mokytojas 
Vytautas Černiauskas. 
Emilija Rožankevičiūtė (8 kl.) užėmė I vietą rajone, rašant 8 kl. mokinių lietuvių kalbos 
diktantą. Ruošusi mokytoja Asta Tarailienė. 
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Gegužė 
 
Gegužės 2 d.  2 klasės mokinės Rugilė Sinkevičiūtė,  Austėja Tarailaitė ir Elinga 
Večkytė kartu su mokytoja dalyvavo šalies mokinių kūrybinio konkurso „Lietuvos 
vaikai kuria pasakas" baigiamajame renginyje, kuris vyko  Kaune „Girstučio“ kultūros 
ir sporto centre.Labiausiai  pasisekė Rugilei Sinkevičiūtei, nes jos pasaka pateko tarp 55 
geriausių, išrinktų į knygą „Lietuvos vaikų pasakos" iš 360 kūrinių. Po apdovanojimų 
stebėjome Kauno valstybinio lėlių teatro spektaklį pagal  L. Jakimavičiaus pasaką 
„Žiogas Zigmas Žalgirio mūšyje“. Mokytoja Zita Kulakauskienė.  
 

 
 

Gegužės 4 d.  Merkinės kultūros namuose šventėme „Motinos dieną“. Mamytėms 
koncertavo mūsų gimnazijos, Varėnos J. Čiurlionytės meno mokyklos auklėtiniai, šoko 
kultūros namų jaunimo grupė „Versmė", pasakas sekė antrokėlė Rugilė Sinkevičiūtė, 
scenoje išvydome gimnazijos mažųjų aktorių kolektyvo „Pelėdžiukas"  pasirodymą.  
 

 
 

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

 
 
Mažųjų teatro „Pelėdžiukas"  artistai aplankė Merkinės globos namų gyventojus, 
pasveikino visas močiutes su praėjusia motinos diena, įteikė pačių padarytus atvirukus, 
vaidino, šoko, deklamavo.   
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Gegužės 8 d. gimnazijoje vyko Merkinės dekanatui priklausančių mokyklų tikybos 
olimpiada. Olimpiadoje dalyvavo Nedzingės, Merkinės, Žilinų pagrindinių mokyklų, 
Senosios Varėnos A. Ryliškio vidurinės mokyklos ir mūsų gimnazijos komandos. Joje 
dalyvavę vaikai, dirbdami mišriose komandose, ne tik pagilino žinias, ugdė socialines 
kompetencijas bet ir susirado naujų draugų. Šiųmetinė olimpiados tema buvo orientuota 
dviem kryptim: kalbėjomės apie šeimos vertybes bei gilinomės į neseniai paskelbto 
šventojo popiežiaus Jono Pauliau II gyvenimą, veiklą. Renginį paįvairino vaidybiniai 
bei muzikiniai intarpai. Įvykusi tikybos olimpiada dar kartą patvirtino, kad netradicinėje 
aplinkoje, per netradicinius metodus mokytis yra įdomiau, daugiau pasiekiame, žinios, 
įspūdžiai ilgiau išlieka atmintyje, todėl ši graži olimpiada ir kitais metais ras savo nišą 
renginių kalendoriuje. 
Olimpiadą organizavo tikybos mokytoja Jadvyga Lapelienė, jai talkino mokytojos 
Danguolė Barysienė, Milda Stoškutė, Dalia Stramkauskienė, Rasuolė Vaškevičienė, 
renginio metu talkino gimnazistas Žygimantas Minelga (IIag kl.). Olimpiadą parėmė 
Kaišiadorių vyskupijos Merkinės dekanas Dr. Roberta Rumšas. 
 

 
 
Gegužės 9 d. Lietuvos edukologijos universiteto lituanistikos fakultete  vyko jau 
kasmetine tapusi  9 – 12 klasių mokinių tiriamųjų – kūrybinių darbų konferencija „Aš ir 
kalba“. Trečius metus iš eilės šis renginys sutraukia nemažą būrį pranešėjų iš visos 
Lietuvos. Merkinės V. Krėvės gimnazijos IVg klasės mokinė Digna Čaplikaitė (ruošusi 
mok. Rita Černiauskienė) konferencijos dalyvius supažindino su tautos pasaulėjautos 
atspindžiais archajiškoje tekstų kalboje. IIIg klasės mokinė Lina Krušniauskaitė (ruošusi 
mok. Rita Černiauskienė) pristatė pranešimą apie Vinco Krėvės gimtadienius mūsų 
gimnazijoje, Krėvės slapyvardžio kalbinius žaidimus. Trečioji konferencijos dalyvė – 
IIIg klasės mokinė Reda Zinkevičiūtė (ruošusi mok. Asta Tarailienė) pateikė analizę, 
kurioje gimnazistė gvildeno pravardžių kilmės bei semantikos klausimus. Kaip ir 
kasmet, ši konferencija visiems dalyviams suteikė naujų potyrių, taip pat leido smagiai 
pasijuokti, o kartu ir išmėginti Adolfo Ramanausko – Vanago auditorijos kėdžių 
patogumą. 
Konferencijoje Reda Zinkevičiūtė gavo nominaciją už tiriamojo darbo originalumą, o 
Lina Krušniauskaitė už parengtą pranešimą nominuota už (ne)tradicinių V. Krėvės 
gimtadienių idėjų sklaidą.  
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Gegužės 9 d. tėveliai ir pradinių klasių mokinukai turėjo galimybę pasidžiaugti gražiu 
pirmokėlių pasirodymu „Abėcėlės šventėje". 
 

 
 
Tą pačią dieną antrokėliai, kartu su mokytoja Zita Kulakauskiene lankėsi 
Druskininkuose. 
 

 
 

Gegužės 14 d. gimnazijoje IIg ir IIIg klasių mokiniams vyko netradicinė pamoka 
„Šeima kuriama su meile“. Į pamoką pakviesta Arvydo ir Vitos Norkūnų šeima iš 
Elektrėnų atvyko su trim mažais vaikiukais. Sutuoktiniai dalijosi savo pažinties ir 
meilės istorija, teigė, kad tikroji meilė prasideda susituokus. 
Arvydas ir Vita niekada nesitikėjo, kad augins penkias atžalas. Jie džiaugėsi, kad vaikai 
labai daug ko išmoksta šeimoje: bendrauti, dalintis, padėti vienas kitam, vyresnieji  
mato ir mokosi prižiūrėti mažuosius. Sutuoktiniai dalijosi patirtimi, kad šeima savaime 
nesusikuria, tam reikia pastangų kuriant meile ir kantrybe pagrįstus šeimyninius 
santykius. Jie liudijo, kad materialinės gėrybės nėra svarbiausias dalykas. Iš šeimos 
nuotraukų matėsi, kad vaikai džiaugiasi bendryste per veiklą, maldą, šventes. 
Pabendravus su tokia šeima, kyla mintis, kad vaikai išaugę šeimoje, kurioje svarbiausia 
yra meilė, kurioje tėtis ir mama yra pavyzdys savo vaikams, bus džiaugsmas tėvams, 
mokytojams, draugams, bendradarbiams, Tėvynei. Tad natūraliai kyla klausimas prie ko 
nuves šeimos vertybių nuvertinimas ir ES įteisinami įvairūs šeimos modeliai? 
Mokytoja Jadvyga Lapelienė.  
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Gegužės 15 d. paminėjome „Teatro dieną“. Pradinukai turėjo progą pasigrožėti 
mokytojos Zitos Kulakauskienės vadovaujamo mažųjų aktorių kolektyvo „Pelėdžiukas" 
pasirodymu.  
 

 
 

Gegužės 16 d. Gimnazijos laikraščio „Šulinys“ 33 - io numerio pristatymas. 
 

 
 
Gegužės 17 d. šaunus būrelis jaunųjų kūrėjų dalyvavo Varėnos rajono savivaldybės 
viešosios bibliotekos organizuotame 4-jame moksleivių meninės kūrybos festivalyje 
„Susitikimas ežio dvare“. Šiemetinė festivalio tema – „Lietuvių mitologijos būtybės”.  
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Gegužės 20 d. Gimnazijoje svečiavosi keliautojas Šarūnas Savickas, kuris pasidalino  
įspūdžiais iš aplankytų kraštų, drąsino nebijoti savo svajonių ir pasitikėti savo jėgomis.  
 

 
 
Gegužės 22 d. trečiokai su mokytoju Antanu Kulakausku lankėsi Grūto parke ir A. 
Česnulio drožinių ekspozicijoje.  
 

 
 

Gegužės 23 d. pradinių klasių mokiniai iškeliavo į turistinę išvyką  prie Ežeraičių, kur 
vaikai žaidė, sportavo, dalyvavo įvairiose rungtyse.   
 

 
 

Gegužės 26 d. 6-7 klasių mokinių išvyka į Kauną.  
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Gegužės 21/27 d. penki Varėnos krašto jaunuoliai: Kristupas, Gabrielė, Inesa ir Jolita iš 
Merkinės V. Krėvės gimnazijos bei Lukas iš Varėnos „Ąžuolo“ gimnazijos, dalyvavo 
tarptautinėje jaunųjų fotografų stovykloje Lenkijoje. Septynias dienas trukusios 
stovyklos metu vyko labai naudingi teoriniai ir praktiniai, fotografavimo įgūdžius 
tobulinantys užsiėmimai. Mokėmės išsamiau pažinti įvairias fotoaparato funkcijas ir jas 
taikyti įgyvendinant suformuluotas užduotis. Besigilindami į fotografijos paslaptis 
dalyvavome pažintinėse kelionėse po Mozūrijos krašto apylinkes. Šeimininkai buvo 
labai svetingi, o vakarais jaunimas dalyvavo įvairiose rungtyse, žaidimuose, 
vakarojimuose, kurie padėjo labai greitai susibičiuliauti ir sukurti itin draugišką 
atmosferą tarp lenkų, lietuvių bei kitos, paralelios grupės iš Rusijos ir Vokietijos. 
Viešėjome gražiame krašte, puikių Mozūrijos krašto ežerų apsuptyje, netoli Gižycko 
miesto. Sekant istorinėmis paralelėmis išaiškėjo, kad šiose apylinkėse pirmiausia 
apsigyveno galindų gentys. Ramus gyvenimas tęsėsi lig pirmųjų kryžiuočių išpuolių 
antroje XIII šimtmečio pusėje. Po nuožmių kovų ši sritis gerokai ištuštėjo, o patys 
kryžiuočiai ją pakrikštijo „didžiąją dykuma“. Pats miestas įsikūrė 1340 m., kai 
kryžiuočiai pastatė tvirtovę tarp dviejų ežerų – Negotino ir Mamrų. Iš pradžių tai buvo 
pasienio punktas, vėliau naudojamas karo žygiams į Dainavą ir Lietuvą ruošti. 1614 m. 
didysis Brandenburgijos magistras bei Prūsijos kunigaikštis Zygmuntas Hohenzollernas 
suteikė gyvenvietei miesto teises. Kadangi kunigaikštį vietiniai vaišino žuvimi, nuo to 
laiko miestelio herbe vaizduojami trys sidabriniai karšiai. Tuo metu miestas vadinosi 
Lotzen. Nuo XVII iki XIX a. pradžios miesto laukė sunkūs laikai. 1557 m. lietuviai su 
totoriais visiškai jį sunaikino: išliko tik pilis, bažnyčia ir rotušė. 1709-710 m. siautėjo 
maro epidemija. 1920 m. Lotzen‘as tapo apskrities buveine, o 1843-1851 m. pradėtas 
statyti milžiniškas Boyen fortas – tvirtovė, kurioje vienu metu galėdavo gyventi 40 000 
Prūsijos kareivių. Ši tvirtovė turėjo didelę reikšmę Pirmojo pasaulinio karo metu. O štai 
Antrasis pasaulinis karas šios vietovės beveik nepalietė, kaip aiškino vietinis gidas, dėl 
paprastos priežasties – visi kariniai planai buvo sudarinėjami taip, kad aplenktų šias 
apylinkes ir čia nevyktų kariniai veiksmai. Pasirodo, iš šių vietovių buvo kilęs pats 
kancleris, beje,  lietuviams labiau žinomas Ribentropas bei daugelis kitų hitlerininkų. Po 
Antrojo pasaulinio karo miestas galiausiai buvo pakrikštytas Gižycku. Šis pavadinimas 
siejamas su Mozūrijos folkloristo, pastoriaus Gustavo Gizewiusz‘o (1810-1848 m.) 
vardu. 
Šių dienų miestas ir jį supančios apylinkės puiki vieta mėgstantiems vandens pramogas, 
aktyvų poilsį. Be abejonės, tai puiki vieta ir istorijos tyrinėtojams bei žinovams. Belieka 
pridurti, kad verta pažinti kaimynus, jau nekalbant apie savo gimtojo krašto pažinimo 
svarbą. Kaip ten bebūtų, mus vienija nemaža dalis istorinių paralelių ir persipynusių 
gyvenimų, tad šis projektas „Varėna ir Gižyckas – turistams draugiški miestai“ 
jauniesiems fotografams paliko didelį įspūdį ir, kas žino, kokį vaidmenį suvaidins tokie, 
kad ir nedideli, draugiški vizitai, įrodantys, kad pasaulyje žmonės yra pasiilgę ramybės 
ir santarvės. 

 Mokytojas Vytautas Černiauskas 
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Gegužės 29 d. paskutinio skambučio šventė. 
 

 

 

Gegužės 30 d. gimnazistai dalyvavo netradicinio ugdymo dienoje „Prevencinė diena“. 
Vyko pokalbiai klasėse apie žalingų įpročių rizikos veiksnius bei pasekmes. Aktų salėje 
buvo skaitomi moraliniai pamokymai pagal Donelaitį „Kaip būti doram“. Mokiniai 
pristatė įvairias situacijas jas suvaidindami, scenoje pasirodė „Improvizatorių klubas“, 
kuris irgi paruošė prevencinės tematikos programą. 5-7 klasių mokiniams sveikatos 
priežiūros specialistės G. Balciukevičienės skaitė paskaitą „Nepradėk“, vėliau buvo 
kuriami koliažai. 8-IIIg kl. mokiniai dalyvavo susitikime su sveikuoliu Juozu 
Dabšausku. Vėl klausėmės moralinių pamokymų pagal Donelaitį. 1-5 klasių mokiniams 
buvo įteikti apdovanojimai ir diplomai už pasiekimus šiais mokslo metais. Prevencinę 
dieną vainikavo tradicinė J. Čiurlionytės menų mokyklos šventė „Vaikų šalis“, kurioje 
buvo visko: ir meno akcijų, ir žaidimų, ir šokių. Tad belieka pridurti, kad vis dėlto, pati 
geriausia prevencija yra turiningas ir aktyvus vaikų laisvalaikis.   
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Gegužės 31 d. keliavome į Latviją. Ten aplankėme Cinevillos kino miestelį, Rygos 
zoologijos sodą bei labai gražų ir įspūdingą senamiestį.   
 

 
 

Birželio 4 d. vyko netradicinė diena „Sporto diena“, kurios metu mokiniai turėjo progą 
išmėginti jėgas estafečių, tinklinio, kvadrato varžybose, individualiose strėliukų 
mėtymo ir baudų metimo rungtyse.   
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Birželis  
 
Birželio 5 d. gimnazijoje vyko „Projektų diena". Šios netradicinės ugdymo dienos metu 
mokiniai dalyvavo įvairiose projektinėse veikose: „Tyrimai Dzūkijos nacionaliniame 
parke“, „British cuisine versus Lithuanian food“, „Kuriame animaciją“, „Merkinės 
praeities istoriniai paminklai ir lankytinos vietos“, „K ūrybinių idėjų iš medienos 
įgyvendinimas“, „Žargoninio teksto kūrimas ir vertimas į bendrinę kalbą“, 
„Improvizacijos“, „Pasivaikščiojimas po Paryžių“, „Jaunasis tyrėjas“, „Sportas“. Taip 
pat buvo pristatyta mokykloje veikiančių būrelių veikla.   
 

 
 
 
Birželio 6 d. dalyvavome mokslo metų užbaigimo šventėje, kurioje nuotaikingą 
programą parodė improvizacijų klubo nariai (vadovė mokytoja Rita Černiauskienė). 
Šokti mokė Merkinės kultūros namų direktorė Jurgita Česnulevičienė. Vyko mokinių 
prezidento Žygimanto Minelgos inauguracijos ceremonija, kuriam visas regalijas ir 
įgaliojimus perdavė dabartinė mokinių prezidentė Eglė Barysaitė. Pavaduotoja ugdymui 
Rasa Bingelienė gimnazistams įteikė padėkas ir diplomus už gausius laimėjimus 2013-
2014 m. m.   
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Birželio 7 d. Mažųjų teatro „Pelėdžiukas“ (vadovė Zita Kulikauskienė) artistai 
dalyvavo rajono vaikų ir  jaunimo teatrų festivalyje „Boružėlė septyntaškė“.  
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„Tarptautin ė vasaros stovykla jaunimui“ 
 

 

  

„Neformaliojo ugdymo formų tobulinimas Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose“ 
  

Gimnazija vykdo projektą „Neformaliojo ugdymo formų tobulinimas Lietuvos ir 
Lenkijos pasienio regionuose“, kurį iš dalies finansuoja Europos Sąjungos Europos 
regioninės plėtros fondas.  
Projektas vykdomas pagal Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir 
Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą, skirtą skatinti tvarų Lietuvos ir 
Lenkijos pasienio regiono vystimąsi didinant ekonominę, socialinę ir teritorinę 
sanglaudą. 
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Gimnazija, įgyvendinama SPF projektą „Neformaliojo ugdymo formų tobulinimas 
Lietuvos ir Lenkijos pasienio regionuose“, kurį iš dalies finansuoja Europos sąjungos 
Europos regioninės plėtros fondas, liepos 12-21 dienomis organizavo Tarptautinę 
sportinę, kultūrinę pažintinę jaunimo vasaros stovyklą. 

Liepos 12 diena. Mes, Varėnos r. Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos vyresniųjų klasių 
mokiniai bei jaunimas iš Lenkijos, susirinkome į sportinę, kultūrinę, pažintinę vasaros 
stovyklą. Stovykla prasidėjo įsikūrimu Merkinės pagrindinės mokyklos bendrabutyje, 
po kurio vyko be galo smagus susipažinimas. Kiekvienas stovyklos dalyvis turėjo kuo 
įdomiau ir išradingiau save pristatyti. Prisistatymas vyko anglų kalba, o jo metu mums 
dainavo viena iš stovyklos dalyvių - Roneta. susipažinę toliau bendravome šokių 
aikštelėje. 

Liepos 13 dieną išaušo mūsų, merkiniškių ir bičiulių iš kaimyninės Lenkijos, rytas 
stovykloje. Dieną pradėjome nuo pažintinės ekskursijos po Merkinę. Po ekskursijos 
Merkinės Vinco Krėvės gimnazijoje sporto salėje vyko įtemptos tinklinio varžybos, po 
kurių laimėjimais pasigirti galėjo lenkų vaikinų ir lietuvių merginų komandos.  Šiek 
tiek pailsėję, suskubome į asmenines stalo teniso varžybas, kur virė tikra kova. Na, o po 
gana varginančios, tačiau įspūdžių kupinos dienos, laukiame naujų potyrių! 
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Liepos 14  diena stovykloje bus viena įsimintiniausių vasaros dienų. Mes turėjome 
puikią galimybę pasigrožėti Dzūkijos gamta bei išmėginti savo jėgas plaukdami 
baidarėmis Merkio upe. Išvyka baidarėmis prasidėjo Milioniškių kaime ir tęsėsi iki 
Merkinės piliakalnio. Plaukdami baidarėmis, sustojome Puvočių kaimo poilsiavietėje, 
kur mūsų laukė skanūs pietūs. Po šios dienos, praleistos gamtoje, galėjome pasidalinti 
linksmais pasakojimais apie patirtus nuotykius bei pasipuikuoti gražiu įdegiu. 

 

 

Liepos 15 diena. Po vakarykščio plaukimo dar jautėmės šiek tiek nuvargę, tačiau 
kupini gerų emocijų. Aplankėme Dzūkijos nacionalinio parko Merkinės lankytojų 
centrą. Vėliau vyko baudų mėtymo ir tritaškių mėtymo varžybos. Sėkmė krepšinio 
aikštelėje lydėjo lietuvaičius. Kartu su Merkinės etnokultūros klubu „Kukumbalis" šią 
dieną užbaigėme smagiais žaidimais, šokiais, dainomis. 
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Liepa 16 diena prasidėjo tuo, kad mes gausus būrys jaunimo iš Lietuvos bei Lenkijos, 
lydimi savo vadovų, išvykome į Varėnos rajone, Panaros kaime, įsikūrusią „Pilnų namų 
bendruomenę". Ten mus šiltai sutiko brolis Laimonas, kuris mums aprodė „Pilnų namų 
bendruomenės" teritoriją ir papasakojo apie jos misiją, veiklą bei vykdomus renginius. 
Iš Panaros kaimo išskubėjome į kitą labai gražų kaimelį - Liškiavą, kuris yra išsidėstęs 
prie Nemuno upės. Liškiavoje aplankėme Liškiavos Švc. Trejybės bažnyčią bei 
pasigrožėjome buvusiu vienuolynu. Taip pat užkopėme į piliakalnį, nuo kurio atsiveria 
nuostabus vaizdas. po išvykos savo jėgas išbandėme krepšinio aikštelėje, kur netrūko 
gerų emocijų. Dieną užbaigėme mokydamiesi linijinius šokius.  
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Liepos 17 dieną mes, visas stovyklos jaunimas, išvykome į ekskursiją po vieną iš 
seniausių Lietuvos kaimų - Marcinkonis. Ten aplankėme Marcinkonių kaimo 
etnografinį muziejų, kur mus pasitiko J. Bajoriūnas ir įdomiai papasakojo apie senovės 
dzūkų buitį. po pasakojimų galėjome išsilieti po vaškinę žvakę ir išsikepti bandelių, 
kurias skanavome pietų metu. Po pietų nuvykome į Čepkelius, kur aplankėme 
įspūdingo dydžio pelkę ir daugiau sužinojome apie ten saugomas augalų bei gyvūnų 
rūšis. Vakarą praleidome varžydamiesi virvės traukimo rungtyje. Vėliau vyko 
draugiškos futbolo varžybos su Merkinės futbolo klubo nariais, po kurių laukė smagus 
pasisėdėjimas prie laužo. 

 

Liepos 18 diena stovykloje prasidėjo įtemptomis vaikinų bei merginų futbolo 
varžybomis, kurios vyko Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos futbolo aikštelėje. Po 
pietų autobusu vykome į Alytaus rajone, netoli Nemunaičio miestelio, esančią sodybą, 
kur be galo smagiai praleidome laiką žaisdami dažasvydį. Tai buvo tikrai ekstremalus 
išbandymas daugeliui iš mūsų. Na, o vakare dalyvavome susitikime su lenkų 
maldininkais, kurie buvo apsistoję ten pat kur ir mes - Merkinės pagrindinėje 
mokykloje. Jie mums daugiau papasakojo apie savo piligriminį žygį iki Vilniaus 
Aušros vartų. Likome sužavėti jų ryžtu ir ištverme. 
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Liepos 19 diena. Nors laikas sportinėje, kultūrinėje bei pažintinėje vasaros stovykloje 
jau baigia išsekti, veiklos mums tikrai nestinga! Rytą praleidome ruošdamiesi talentų 
vakarui, o po pietų išvykome į Druskininkų kurortą. ten aplankėme ne vieną įžymų 
objektą bei pasigrožėjome grojančiu - šokančiu fontanu, kuris sužavėjo mus visus. Po 
ramaus pasivaikščiojimo mieste, mūsų laukė edukacinė programa Druskininkų vandens 
parke. Nors ir jautėmės pavargę po kelionės, vakarą praleidome taip ilgai lauktame 
talentų šou. Čia savo sugebėjimais stebinome  ne tik stovyklos draugus, bet ir pačius 
save. 

 

Liepos 20 diena stovykloje visiems mums buvo ypatinga. nuo ankstyvo ryto stovyklos 
dalyviai, jaunimas iš Lenkijos bei Merkinės Vinco Krėvės gimnazijos, suskubome 
ruoštis stovyklos uždarymo šventei. Per visą dieną piešėme plakatus, aptarinėjome 
stovykloje patirtus nuotykius, šokome, dainavome. Vakare, sulaukę svečių iš Lenkijos 
bei Varėnos rajono savivaldybės, uždarymo šventę pradėjome draugiškomis tinklinio 
varžybomis, kuriose varžėsi stovyklų vadovų bei jaunimo iš Lenkijos ir Lietuvos 
komandos. po varžybų susirinkome į oficialią dalį, kur stovyklautojai pristatė stovyklos 
veiklas, šoko, dainavo. Mums buvo įteikti Sertifikatai, liudijantys, kad aktyviai 
dalyvavome stovykloje, taip pat išdalinti įvairūs prizai, medaliai už sportines varžybas. 
Bene svarbiausias vakaro momentas buvo Bendradarbiavimo sutarties pasirašymas, 
kuris dar labiau sutvirtino draugiškus mūsų ryšius. Bendradarbiavimo sutartį pasirašė 
Gižysko savivaldybės mokyklų ir švietimo įstaigų aptarnavimo komiteto direktorius 
Kazimierz Ambroziak ir mūsų gimnazijos direktorė Regina Sakalauskienė. Paskutinį 
vakarą stovykloje užbaigėme šokių aikštelėje. 
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Liepos 21 dieną išaušo paskutinis mūsų rytas sportinėje, kultūrinėje bei pažintinėje 
vasaros stovykloje. Liūdna... Su dideliu apmaudu susikrovę daiktus į lagaminus, 
turėjome atsisveikinti. Atsisveikindami dar kartelį nusifotografavome ir, palydėję 
draugus iš Lenkijos iki autobuso, ilgai linkėjome vieni kitiems sėkmės. Sunku išsiskirti 
po tokių puikių dienų, praleistų stovykloje, kur visada buvome drauge. Tačiau labai 
nenusiminėme! Dar šių metų rugsėjo mėnesį turėsime galimybę vėl pasimatyti. Tik jau 
ne čia, ne Lietuvoje, o Lenkijoje! 
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