Keletas akimirkų iš mūsų linksmo
gyvenimo ir mokinių sveikinimai...
Finding An Agent That’s Right For You

Irūna GURAUSKAITĖ
Sveikinu savo mokytojus ir visus
mokinius mokyklos inauguracijos proga!
Visada ţinojau, kad esame stiprūs ir
galime daug ko pasiekti. Tikiu, kad ir
toliau tobulėsime bei įgyvendinsime visus
savo tikslus!

Rima
Širvinskiene;
●Pavaduotojos Laimos Bartkvienės ţodis;
● Susipaţinkim iš arčiau: pirmi naujų
darbuotojų įspūdţiai;
● Marijos Pečkauskaitės idealo siekiančios
mergaitės;
● Mūsų pasididţiavimas;
● Įvairūs prisiminimai ir sveikinimai

Proginis Ţidikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos inauguracijos laikraštis

Deimantė STANKUTĖ
Dţiaugiuosi, kad mokykla, kurioje
padėjau pirmą savo ţingsnį mokslo kelyje,
tapo gimnazija. Sveikinu visą mokyklos
bendruomenę ir linkiu ilgų gyvavimo bei
tobulėjimo metų. Tegul šios gimnazijos
mokiniai tampa pavyzdţiu visuomenei.

ATODAIROS

Santa Motijauskaitė
Gerbiami Mokytojai, Jūs daug dirbote,
daug stengėtės, kad mūsų mokykla taptų
gimnazija. Linkiu, uţsibrėţti naują tikslą,
kurio siektumėtė taip atkakliai, kaip siekėte
gimnazijos statuso. Ir te jis taps realybe!

Issue

Šiame laikraštyje skaitykite:
●>>>
Interviu su gimnazijos direktore

Nuotraukos iš mokyklos archyvo.

Buvę mūsų mokyklos mokiniai mus prisimena ir linki...
Tadas VARAPNICKAS (Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės patarėjas teisės klausimais; Vilniaus
universiteto dėstytojas).
Mokykla – vieta, kurioje vaikas mokosi paţinti ir suvokti tai, kas jam dar neţinoma. Mokykla – tai, pirmiausia, vieta, kurioje
vaikas bręsta kaip asmenybė ir savos Tėvynės patriotas. Savai Ţidikų Marijos Pečkauskaitės mokyklai, dabar jau turinčiai
garbingą gimnazijos statusą, linkiu ir toliau išlikti ta vieta, kurioje įgyjamos bendrosios ţinios, bet, svarbiausia, vieta, kuri geba
įskiepyti tikrą ir tvirtą meilę bei ištikimybę Lietuvai, Ţemaitijai ir Ţidikams, kuri geba ugdyti ţmones, norinčius ir galinčius dirbti
savo Tėvynės bei krašto labui.

Saulius VASILIAUSKIS (Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro choro artistas (tenoras); valstybinio dainų ir šokių
ansamblio „Lietuva“ choro artistas-solistas; „Lietuvos“ ansamblio profesinės sąjungos pirmininkas.
Per visus tuos metus, kol baigiau Ţidikų Marijos Pečkauskaitės vidurinę mokyklą, nutiko daug smagių dalykų. Natūralu, kad
šiandien noriu prisiminti tik geruosius. Ačiū Dievui ir mokytojams, taipogi klasės draugams ir visiems mane mokykloje supusiems
bičiuliams uţ tai, kad geri, malonūs prisiminimai visiškai uţgoţia tai, kas nepatikdavo.
Šį sykį noriu pri(si)minti vieną šventę, kurią minėjome man besimokant Ţidikų vidurinėje mokykloje. Taip. Nesuklydau. Tąkart
mokyklai buvo grąţintas rašytojos Marijos Pečkauskaitės vardas. Tai buvo didţiulis įvykis, mokykloje vos tilpo svečiai. Aišku,
dauguma jų – buvę mokyklos auklėtiniai. Šventei ruošėmės visi – kiekvienas jos narys. Darbas vyko darniai ir su gera nuotaika,
nes visi suprato ir jautė progos svarbą. Galėjome gėrėtis suteikta garbe ir jau tada aš supratau, kad atsakingai turėsiu keliauti
per pasaulį kaip „šatrijukas“ (jei leisite taip pasakyti). Didţiuojuosi tuo ir visada pabrėţiu iš kur esu bei kokią mokyklą baigiau.
Taigi, be galo dţiugu, kad mano mokykloje vėl didţiulė šventė.
Naudodamasis proga noriu pasveikinti visą mokyklos bendruomenę. Atlikote neapsakomai sunkų darbą ir, svarbiausia, kad
pasiekėte tikslą. Mokytojams linkiu kantrybės, o besimokantiems noriu priminti – mokslo šaknys labai karčios, bet vaisiai – kur
kas saldesni! Visiems begalinės sėkmės! Jūs esate nuostabūs!!!
Proginį Ţidikų Marijos Pečkauskaitės laikraštį „Atodairos“ parengė 9-os klasės mokinė Deimantė STANKUTĖ ir lietuvių kalbos
mokytoja Laura ARNOTAITĖ. 2015-03-06, Ţidikai.

Pavaduotoja ugdymui Laima Bartkuvienė:
„<…> neturėti tikslo – tas pats, kas eiti
į niekur“
Visi ţmonės gyvenime turi tikslą, neturėti
tikslo – tas pats, kas eiti į niekur. Mūsų
mokyklos bendruomenė kryptingai siekė savo
tikslo – tapti ilgąja gimnazija. Tam ruošėsi
mokytojai, mokiniai, mokinių tėveliai. Sakoma,
kad negalima uţsakyti vėjo, tačiau galima
pakreipti bures – tai mes ir darėme. Suėję
draugėn vieningai apmąstėme savo siekius,
sudėliojome mintyse vertybes ir nuostatas,
susitelkę priėmėme iššūkį. Mūsų veikla išsamiai
domėjosi Švietimo ir mokslo ministerijos
sudaryta ekspertų grupė. Ekspertai bendravo su
mokiniais, mokinių tėvais, mokytojais. Įsitikinę
mūsų ţodţių teisumu ir darbų vienove, puikiai
įvertino mokyklos veiklą ir teikė Švietimo ir
mokslo ministerijai tvirtinti, kad mūsų mokykla
verta gimnazijos statuso. Vėliau šį sprendimą
tvirtino Maţeikių r. savivaldybės taryba ir gavę
visišką pritarimą nuo vasario 13 d. atvėrėme
Marijos Pečkauskaitės gimnazijos duris.
Paklausite, o kas toliau? Atsakysiu, jog viskas
tas pats, tik gal dar tvirčiau ir giliau, su didesne
atsakomybe paţvelgsime į mokslo horizontus,
drauge suprasdami vieni kitų lūkesčius, sieksime
dar geresnių ugdymosi rezultatų.

5 klausimai gimnazijos direktorei Rimai
Širvinskienei
Ţmogus, kurį visada malonu susitikti. Nesvarbu, gatvėje ar ant mokyklos laiptų,
kur nors tarp pirmo ir antro aukšto… Malonaus, kupino rūpestingumo ţvilgsnio
savininkė. Niekada nepraeina pro šalį neatsakiusi į mūsų pasisveikinimus – jei ne
ţodţiu, tai ţvilgsniu, o tada išsyk pasidaro šilčiau… Apie ką aš?.. Ţinoma, kad apie
mūsų mokyklos direktorę Rimą Širvinskienę, kurios interviu ir raginu paskaityti.
Anksčiau laikyta garbingų profesijų
triada – kunigas, gydytojas ir mokytojas.
Gydytoju ir kunigu neįmanoma būti tik
darbe, tai jau gyvenimo būdas. Kaip su
mokytojo profesija?
Būti mokytoju ţmogui yra
Dievo dovana. Neuţtenka
vadintis mokytoju – reikia juo
ir būti. Tai yra ir garbė, ir
įsipareigojimas, ir gyvenimo
būdas. Negalima būti mokytoju
keletui valandų, nes savo
savybėmis ir gyvenimo būdu
tikras pedagogas visą laiką bus
toks. Nesakau, kad namuose jis
turi vadovauti ir dėstyti profesines savo
ţinias, bet pats, kaip ţmogus, turi būti
mokytojas visur. Jeigu jis yra mokytojas iš
pašaukimo – jam tai yra ne kančia, o
gyvenimo būdas.
Kokie principai svarbūs mokytojo darbe?
Ţmogiškumas, pagarba, meilė vaikams ir
savo darbui, tolerancija,
kompetencija,
pasididţiavimas savo darbu, gebėjimas
vertinti ţmogų. Tikras mokytojas neturi būti

išpuikęs, jis turi būti malonus vaikams ir
kolegoms.
Kokia yra mūsų mokyklos
sėkmės formulė?
Manau,
kad
nepaprastas
darbštumas,
bendruomenės
susitelkimas,
esame
tikra
šeima. Galbūt tai mums ir
padeda, nes mokame kartu
dţiaugtis ir liūdėti, mokame
vieni kitus palaikyti. Mokyklos
mokiniai puikiai bendrauja ir
bendradarbiauja. Mes visi
turime bendrų tikslų, siekių,
kurie mus vienija ir veda
pirmyn. Manau, visa tai ir
įeina į sėkmės formulę.
O kas toliau?
Sunku atsakyti į šį klausimą. Pati daţnai savęs
to klausiu. Kai gavau ministro įsakymą, kad
mūsų vidurinė mokykla taps gimnazija, tiek
savęs, tiek kolegų klausiau, o kas bus toliau ?
Nukelta į 2 puslapį.

Susipažinkim iš arčiau: pirmi
naujų darbuotojų įspūdžiai

Marijos Pečkauskaitės idealo siekiančios mergaitės
Kasmet, nuo 1997 m.,
Ţidikų
Marijos
Pečkauskaitės vidurinės, o
dabar jau gimnazijos
mokiniai, renka mergaitę,
kuri puoselėja rašytos
idėjas,
gerai
mokosi,
domisi literatūra, muzika,
vizualiuoju
menu
ir
pasiţymi
išskirtiniu
intelektu ir sielos groţiu.
Ką apie šį garbingą joms
suteiktą
vardą
mano
pačios mergaitės?

Reda STANKUTĖ
(2013–2014 m. m. išrinkta M. Pečkauskaitės mergaite)
Kai suţinojau, kad esu išrinkta mergaite, siekiančia Marijos
Pečkauskaitės idealo, nudţiugau, nes supratau, kad einu
teisingu keliu, kad mano veikla ir sprendimai dţiugina
ţmones. Gavusi šį apdovanojimą, dar intensyviau pradėjau
dalyvauti mokyklos veikloje, stengiuosi nuolat dvasiškai
tobulėti.

Ţinau, kad tobulų ţmonių
nėra, tačiau aš noriu siekti
tobulybės, noriu ţmonėms
parodyti,
kad
amţinosios
vertybės turi būti gyvos visų
mūsų širdyse, kad kiekvienas
turime skleisti aplink save
meilę, dţiugesį ir gėrį.
Ţinau, nors juostą perduosiu
Godai, tačiau širdyje visada
išliksiu tokia, kokia buvau visus
metus, stengsiuosi ir aplinkinius
skatinti prisidėti prie graţesnio
pasaulio idėjos įgyvendinimo.
Gera ţinoti, kad juosta bus
perduota į patikimas rankas, nes
išrinktoji
mergaitė
yra
asmenybė. Šis titulas motyvuoja
stengtis. Tad, Goda, mes tavimi
tikime!

2014–2015 mokslo metais mokyklos mokytojų ir pagalbos vaikui kolektyvą papildė net 7 nauji
ţmonės. Klausiame keleto naujųjų bendruomenės narių – kokie įspūdţiai prabėgus pirmam
pusmečiui? Kaip jaučiatės? O gal kaţko norite palinkėti kolegoms ir mokiniams?..
Laura ARNOTAITĖ
(lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja)

Goda VAITKUTĖ
(2014–2015 m. m. išrinkta M. Pečkauskaitės
mergaite)
Pirmiausia turiu pasakyti, kad man didelė garbė
būti išrinktai mergaite, kuri siekia vienos
talentingiausios mūsų tautos rašytojos idealo. Nėra
tinkamų ţodţių apsakyti tam sielos dţiaugsmui, kai
supranti, kaip tavimi tiki vieni artimiausia tau
ţmonių – tavo mokytojai, klasės ir mokyklos
draugai… Ypač širdis dţiaugiasi dėl to, kad Marijos
Pečkauskaitės mergaite tapau mokyklai itin svarbiais
metais. Tai dar labiau įpareigoja stengtis ir veikti.
Dėkoju visiems uţ mane balsavusiems, mane
palaikiusiems ir manimi tikėjusiems.
KILKIME IR KELKIME visi drauge,
tikėkime savimi bei pasitikėkime vieni kitais!

Nuotrauka iš mokyklos archyvo.

Gintarė LUKAITĖ-CEKAVIČĖ
(socialinė pedagogė)

5 klausimai gimnazijos direktorei Rimai Širvinskienei
Atkelta iš 1 puslapio

Tai, kas mus įkvepia...
(Graţiausios Marijos Pečkauskaitės mintys)
 Ţmogus ateina į šią ţemę ne tam, kad
krautų turtus, rinktų plojimus, ieškotų garbės.
Mūsų tikslas turi būti amţinas. O amţinas
tikslas – tai mūsų sielos tobulinimas.
 Nūdien aiškiau ne kaip kitados matome,
kad mokslas, neparemtas dorove, yra namai,
pastatyti smiltyse.
 Juo maţiau ţmogus jaučia, juo maţesnis
jis yra ţmogus.
 Man rodos, kad pasitenkinimo gyvenimu
paslaptis teatspėjama tokiu būdu: ţmogus
neprivalo per daug reikalauti iš gyvenimo.
 Kur bebūtum, į kokią visuomenės dykvietę
nepatektum, turi susikurti kad ir maţą, bet
ţydinčią oazę.
 Ţmogaus vertė pareina ne nuo jo kilmės,
bet nuo jo doros.

Mokykloje veiks darţelis. Galėsime patys ruošti vaikus pirmiesiems jų ţingsniams
gimnazijoje. Darţelyje vaikus išsyk mokysime mylėti ţmones, mokslą ir savo kraštą.
Ugdysime juos gerais ir protingais ţmonėmis. Jau nuo pat maţens jiems bus rodomas
sektinas pavyzdys.
Taip pat turiu viziją mokykloje atidaryti licėjaus ir sustiprintą technologijų klasę, nes noriu,
kad mūsų mokykloje rinktųsi kuo daugiau įvairaus mąstymo ţmonių, kad moksleiviai turėtų
platesnes galimybes rinktis. Šiame Lietuvos pakraštyje matau šviesią bendruomenę, gabų
jaunimą. Noriu, kad gimnazijoje mokytųsi tokie ţmonės, kurie sugebėtų šį kraštą garsinti
taip, kaip garsino Marija Pečkauskaitė.

Ko
palinkėtumėte
bendruomenei?

mokyklos

Noriu
palinkėti
kantrybės,
tarpusavio pagarbos, meilės vienas
kitam, ţinoma, sveikatos ir
sutelktumo, kad eitume susikibę uţ
rankų ir kartu siektume naujų tikslų.
Nuotrauka iš asmeninio mokyklos
direktorės albumo.
Interviu parengė
Deimantė STANKUTĖ (9 kl.)

Mano pirmieji įspūdţiai šioje mokykloje –
patys geriausi. Jaučiuosi tarsi vėl grįţusi į
savo mokyklinius metus, kai ţinojau, kad
visada būsiu suprasta, paskatinta ir kur
kiekviena diena prasidėdavo naujomis
galimybėmis, naujomis ţiniomis, naujomis
patirtimis...
Linkiu mūsų gimnazijos bendruomenei
vertinti ir dţiaugtis tuo, ką turime šiandien.
Ieškokime pozityvių dalykų net ir pačiose
juodţiausiose dienose. Tegul ši mokykla
visiems mums būna toji vieta, į kurią
visuomet norisi grįţti.

Juozas DAUKŠAS
(muzikos mokytojas)
Mokykla mane nustebino jau pirmosiomis
dienomis. Gavau labai graţų kabinetą, visi
kolegos draugiški, veiklūs, šiltai mane
priėmė.
Mokykloje yra nemaţai dainingų, veiklių
mokinių kas man, kaip muzikos mokytojui,
labai svarbu. Kadangi esu jaunas, pradedantis
pedagogas, vis dar reikia daug ko mokytis ir
tikiuosi, su kolegų pagalba, tapti puikiu
mokytoju.
Dţiaugiuosi, kad mokykla tapo gimnazija.
Noriu palinkėti mokiniams, jų tėveliams,
pedagogams ir administracijai toliau atkakliai
siekti savo tikslų.

Atrodo, dar visai neseniai, kiek daugiau
nei prieš šešerius metus, Ţidikų Marijos
Pečkauskaitės vidurinės mokyklos duris
varsčiau kaip mokinė. Tiesa, kasryt jas
vėriau kupina dţiaugsmo širdimi, nes šioje
mokykloje jaučiausi puikiai. Prisiminus
mokyklinius metus, mokytojus ir draugus
veidą kaskart nutvieskia išdykėlė šypsena 
Šiandien didţiuodamasi garsiai sakau, kad
esu ŠIOS mokyklos mokytoja! Hm…
Simboliška ar dėsninga, bet ištarus šiuos
ţodţius vėlgi veide šmėkšteli šypsnys… Uţ
tai esu dėkinga kolegoms. Jūs, sukurdami
šiltą bendravimo atmosferą, nuo pirmos
dienos leidote man pasijusti sava. Ačiū
Direktorei
ir
Pavaduotojai
uţ
(pa)(si)tikėjimą! Ačiū auklėtiniams uţ
kiekvieną graţų ţodį ir uţ tai, kad kantriai
iki paskutinės sekundės išklausote mano
monologus, o svarbiausia – ne tik
išklausote, bet ir išgirstate. Tariu ačiū ir
savo
maţiausiems
mokinukams
–
penktokams. Dirbti su Jūsų klase yra itin
smagu (jūs suprantate, apie ką aš).
Devintokai, jūs man esate tikrų tikriausias
iššūkis, o iššūkius aš drąsiai priimu. Ir
galiausiai, atsakingi ir darbštūs septintokai,
mokyti jus kiekvienam lituanistui būtų
vienas
malonumas.
Nepraraskite
atsakomybės jausmo...

Mes didžiuojamės sportininkais…

Diana JASIENĖ
(pirmos klasės mokytoja)
Pirmosios dienos mokykloje daţniausiai
būna pilnos jaudulio. Man šis rugsėjis
prasidėjo su didţiuliu nerimu: kas laukia
naujoje mokykloje, kaip reikės pritapti
naujame kolektyve? Tačiau mokyklos
bendruomenė mane geranoriškai priėmė.
Kuo toliau, tuo labiau suprantame vieni
kitus, o tai – svarbiausia.
Aš ir mano pirmokai mokykloje esame
naujokai, todėl tik pradedame susipaţinti
vieni su kitais. Tikiuosi, suprasime vieni
kitus. Mane iki širdies gelmių sujaudino
savotiškas priėmimas į bendruomenę –
dvasinis pamąstymas koplyčioje prie
Marijos Pečkauskaitės kapo. Ţavėjausi
mokyklos direktorės nuoširdţiu pasakojimu
apie rašytojos ir pedagogės veiklą, jos norą
gyventi taip, kad būtų padaryta kaţkas gero
kitiems…
Mokyklos
bendruomenei
norėčiau
palinkėti kantrybės, ištvermės, supratimo ir
pakantumo. Gyventi ir dirbti taip, kad
nebūtų gėda prieš save, įdedant į darbą visą
širdį ir sielą.

Mes didžiuojamės menininkais…

Mes didžiuojamės labai gerai
besimokančiais…

