
GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOJE MIESTO MOKINIŲ PLUNKSNŲ PAMIKLINIMO – 

DAILYRAŠČIO KONKURSAS ,,DRAUGYSTĖS DŽIAUGSMAS“ 

Šiaulių Gegužių progimnazija kasmet organizuoja miesto 5-7 kl. mokinių Dailyraščio 

konkursą, ne tik populiarinantį taisyklingą, estetišką rašymą, bet ir formuojantį per meninę kalbą 

vertybines nuostatas. Jau rašyta apie meilę, šeimą, išmintį, laimę... 2020-ųjų metų konkursas  

tikslingai skirtas Draugystės vertybei: netikėta koronaviruso situacija reikšmingai sumažino 

mūsų visų bendravimą, todėl suteikė progą susimąstyti, kokie svarbūs ir reikalingi yra draugai.  

 Šiųmetis dailyraščio konkursas „Draugystės džiaugsmas“ vyko gruodžio pradžioje 

nuotoliniu būdu, tačiau jo populiarumas nė kiek nesumažėjo. Pasivaržyti panoro septyniolika 

mokinių iš įvairių miesto progimnazijų. Dalyviams buvo skirta užduotis - dailiai parkeriu 

nurašyti tekstus apie draugystę. Penktokai rašydami sužinojo paslaptį, kaip išsaugoti tikrą 

draugą. Ogi suteikti visišką laisvę būti savimi! Šeštokai atlikdami užduotį netiesiogiai dalyvavo 

draugų konflikte ir dar kartą įsitikino, kad tikrą draugą galima pažinti nelaimėje, kad neverta 

nuolat galvoti apie skriaudą, geriau atleisti ir prisiminti tik gerus dalykus. Septintokams teko 

dailiai nurašyti A. de Sent Egziuperi „Mažojo princo“ ištrauką apie susidraugavimo meną, nes  

„...nėra prekybininkų, iš kurių būtų galima nusipirkti draugų“. Reikia laiko, draugu netampama iš 

karto. Taigi, lėtai ir dailiai rašydami tekstus konkurso dalyviai turėjo galimybę įsitikinti, kad 

draugystė padeda augti ir ją reikia puoselėti.  

 Vertinimo komisijai, lietuvių k. ir literatūros mokytojoms, teko taip pat atlikti nelengvą 

užduotį - atrinkti dailiausiai rašančius mokinius. 5-ųjų klasių grupėje pirmoji vieta skirta 

Kamilei Konovalovai iš Jovaro progimnazijos (mokyt. I. Balčytienė), antroji – Marijui Vaidilai 

iš Gegužių progimnazijos (mokyt. B. Petkuvienė), trečioji – Austėjai Vaitkutei iš Gytarių 

progimnazijos (mokyt. I. Vizgailienė); 6-ųjų klasių grupėje pirmoji vieta skirta Nedai Kairytei iš 

„Juventos“ progimnazijos (mokyt. L. Tomanaitė), antroji – Vestai Žarinai iš Gegužių 

progimnazijos (mokyt. R. Mazaliauskaitė), trečioji – Atėnei Neimantaitei iš Dainų progimnazijos 

(mokyt. I. Valeikienė); 7-ųjų klasių grupėje pirmoji vieta atiteko Erikai Jokubauskaitei iš 

Gegužių progimnazijos (mokyt. I. Turovaitė), antroji – Saulei Mituzaitei iš Medelyno 

progimnazijos (mokyt. R. Malevičienė), trečioji –  Rytei Medeckytei iš Ragainės progimnazijos 

(mokyt. A. Vasiliauskienė). 

 Dailyraščio konkursas „Draugystės džiaugsmas“ baigėsi. Liko gražūs darbai, teikiantys 

viltį, kad vis dažnėjantis rašymas virtualiai neužgesins noro mokytis rašymo meno. 

Renginio organizatorės  

Renalda Savickienė ir Birutė Petkuvienė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos 

 

 


