
 

Ateitininkų stovykla 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2020 rugpjūčio 30 18:27  

Ylakių ateitininkės Ieva Paulauskaitė, Eglė Bukauskaitė, Imelda Žutautaitė ir Donata Grabytė 

rugpjūčio 16-20 dienomis dalyvavo Skuodo rajono Ateitininkų stovykloje „Kuriančioji meilė“, kuri vyko 

Žemaičių Kalvarijoje ir Šventojoje. Stovyklautojos klausėsi paskaitų religine tematika, dalyvavo 

edukacijose, dirbo grupėse, poilsiavo. 

 

 



 
 

Naujų mokslo metų šventė 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 rugpjūčio 27 13:11  

 
Pranešimas 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 rugpjūčio 21 10:03  

Gerb. Mokytojai, 

Svarbi informacija: 

1. Kompiuterinio raštingumo mokymai prasidės rugpjūčio 24 d. 

10.00 val. informacinių technologijų kabinete. Mokysimės dirbti su 

Moodle sistema. Turėti savo nešiojamus kompiuterius. 

2. Mokytojų tarybos posėdis vyks rugpjūčio 28 d. 11.00 val. 

aktų salėje. 

                                     Gimnazijos direktorius 

Kvietimas 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 rugpjūčio 03 10:36  

 

Išvyka į LSMU gyvulininkystės institutą 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 birželio 18 07:58  

  



Birželio 10 dieną Ylakių gimnazijos 5 - 8 klasių mokiniai vyko į LSMU gyvulininkystės institutą, 

kuris įsikūręs Baisogaloje, Radviliškio rajone. Renginį inicijavo VŠĮ „MOKSLINĖS PASLAUGOS“. 

Mokiniai dalyvavo ŠVIEČIAMOSIOS GYVULININKYSTĖS PROGRAMOS keturių akademinių valandų 

renginyje „AUGINK RŪPINKIS MYLĖK“. Institute buvo sukurta Lietuvos baltųjų kiaulių veislė, 

tobulinamos Lietuvos juodmargių ir Lietuvos žalųjų galvijų, Lietuvos juodgalvių avių veislės. Paruošta 

„Veislinių bulių laikymo ir naudojimo Lietuvos technologija", taikoma galvijų embrionų transplantacija. 

Parengti šalies žemės ūkio gyvūnų mitybos ir efektyvaus pašarų panaudojimo moksliniai pagrindai. Nuo 

visiško išnykimo išsaugotos ir tiriamos senosios Lietuvos žemės ūkio gyvūnų veislės. Kuriamos ir 

diegiamos gyvūnų laikymo technologijos, tausojančios aplinką ir užtikrinančios jų gerovę. Instituto veikla 

apima gyvūnų genetikos, reprodukcijos biologijos ir genetinių išteklių, gyvūnų mitybos ir produkcijos 

kokybės, gyvūnų gerovės ir gyvulininkystės poveikio aplinkai tyrimus. Instituto darbuotojai supažindino 

mokinius su Lietuvos skalikų veislės šunimi, parodė žemaitukų veislės arklius, mokiniai džiaugėsi 

žemaitukų veislės eržiliukais. Turėjome galimybę pasidžiaugti šiurkščiavilnėmis avimis. Institute dirbanti 

mokslininkė parodė ir išsamiai paaiškino, kaip skystame azote saugomos gyvulių lytinės ląstelės ir 

embrionai. Taip pat pamatėme, kaip inkubatoriuje perinami žąsiukai. Institutas įsikūręs senoviniame 

gražiame dvare, todėl turėjome galimybę pasivaikščioti po parko teritoriją, sužinojome įdomių faktų apie 

parko istoriją. 

 

 



 

 

 

PAŽINTINĖ ŽUVININKYSTĖS PROGRAMA „IŠAUGINTA EUROPOS 

SĄJUNGOJE“ 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 birželio 18 07:55  

  

Gegužės 3 d. Ylakių gimnazijos 5-7 klasės mokiniai vyko į Žemaičių Naumiestį Šilutės rajone, kur 

susipažino su Šilutės PMC Žuvininkystės praktinio mokymo centro veikla. Mokiniai išklausė 

edukacinę pamoką apie žuvų augintojo profesiją ir Šilutės PMC žuvų auginimą  arba akvakultūrą 

Lietuvoje ir ES, susipažino su auginamų žuvų rūšimis, vystymosi stadijomis ir užaugimo trukme. 

Lektorius papasakojo  apie žuvų auginimui taikomus  būdus, paplitusius  Lietuvoje, ES ir 

pasaulyje,  aptarė naudojamą įrangą ir technologijas. Praktinėje dalyje  mokiniai  susipažino  su 

žuvininkystės praktinio mokymo centre įdiegta įranga, technologijomis bei auginamomis žuvimis. 

Išvykos dalyviams patiko žuvų šėrimas, jie džiaugėsi  galėdami paimti į rankas šamus, veidrodinius 

karpius. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1119-pazintine-zuvininkystes-programa-isauginta-europos-sajungoje
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1119-pazintine-zuvininkystes-programa-isauginta-europos-sajungoje


 

 

 



  

Šiltos, gražios vasaros, gerų atostogų! 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 birželio 11 09:11  

Baigiasi mokslo metai, kurie buvo įdomesni, neįprasti, nes prasidėjęs nuotolinis mokymas 
įnešė daug sumaišties ir nerimo. Per trumpą laiką turėjome prisitaikyti prie naujų sąlygų ir būti 
lankstūs. Dėkojame mokiniams, mokytojams, tėveliams, visai gimnazijos bendruomenei už darbą, 
pagalbą, supratimą, žinias, kantrybę.  

Linkime ir toliau kurti šiltą ir jaukią aplinką, pilną supratimo, gėrio, pagarbos, išminties, 
palaikymo. Šiltos, gražios vasaros, gerų atostogų! 

Pirmokai baigė mokslo metus 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2020 birželio 10 07:29  

  

Ylakių gimnazijos pirmokams baigėsi pirmieji mokslo metai. Vaikai daug išmoko, 
sustiprėjo, atsiskleidė jų gebėjimai. 

Birželio 4 d. pirmokai su savo tėveliais atsisveikinimui rinkosi į prie gimnazijos esantį 
“Beržynėlį”. Mokytoja Nijolė Statkienė trumpai apžvelgė, kaip sekėsi vaikams keliauti mokslo keliu, 
skaičiuoti pupeles ir riešutėlius. Geriausiai besimokantys buvo apdovanoti medaliais ir diplomais. 
Aukščiausiais įvertinimais pirmą klasę baigė Gerda Malūkaitė, Adrijus Pagojus, Kajus 
Malakauskas, Justas Statkus, Julius Paulauskas. Ypatingas dėmesys skirtas tėveliams. Vaikai 
dėkojo jiems už meilę, kantrybę, rūpestį, pagalbą karantino laikotarpiu mokantis namuose. 
Mokytoja kiekvienai šeimai įteikė padėkas už šaunų mokinių-tėvų-mokytojų komandinį darbą, 
organizuojant mokymą nuotoliniu būdu. Renginio pabaigoje tėveliai, mokiniai, pasipuošę 
spalvingais medaliais „Sveika, 2 klase!“, valgė ledus ir džiaugėsi atėjusia vasara: 

Mokslo metų pabaiga, 
Šaukiame visi – jėga! 
Vasarą tikrai puiku, 
Šilta, gera, nuostabu! 
  

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1118-siltos-grazios-vasaros-geru-atostogu
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1117-pirmokai-baige-mokslo-metus


 

 



 

Apdovanojimas – Žalioji vėliava 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2020 birželio 10 07:24  

Ylakių gimnazija už įvairiapusę gamtosauginę veiklą ir iniciatyvas, skatinančias jaunus žmones 

aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas, 9-ą kartą apdovanota 
Aplinkosauginio švietimo fondo Žaliąja vėliava ir sertifikatu. 

Ylakių gimnazija jau nuo 2011 m. yra tarp 70 Lietuvos švietimo įstaigų, sėkmingai vykdančių 

Tarptautinę Gamtosauginių mokyklų programą. 

  

Vaikų gynimo diena 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 birželio 01 17:19  

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1116-apdovanojimas-zalioji-veliava
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1115-vaiku-gynimo-diena


 

Paskutinis skambutis 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 birželio 01 11:45  

Gegužės 29 d. mūsų gimnazijoje nuskambėjo paskutinis skambutis, simbolizuojantis paskutinę 

pamoką. Laikydamiesi saugumo rekomendacijų, aktų salėje abiturientai susitiko vieni su kitais, klasės 

vadove Vaida Mockiene, vieni kitiems palinkėjo sėkmės laikant egzaminus. Paskutinio skambučio proga 

abiturientus pasveikino ir padėkos raštus įteikė gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus, tikindamas, kad ši 

LXX laida įeis į istoriją ne tik dėl karantino sąlygų, bet ir mažiausiu skaičiumi gimnaziją baigusių 

abiturientų, tik 17. Virtualiai sveikinimus ir linkėjimus abiturientams siuntė gimnazijos trečiokai ir mokinių 

seimas.  

  

 
 

Gerbiami būsimų pirmokų tėveliai, 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 gegužės 18 08:41  

maloniai kviečiame gegužės 20 dieną nuo 9 valandos atvykti į Ylakių gimnaziją ir parašyti prašymą 

priimti Jūsų vaiką į pirmą klasę. Su savimi turėkite vaiko gimimo liudijimą. 

Gimnazijos direktorius 

PAŽINTINĖS ŽUVININKYSTĖS PROGRAMA „IŠAUGINTA EUROPOS 

SĄJUNGOJE“ 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 balandžio 30 08:56  

  

Kovo 4 dieną Ylakių gimnazijos 5-8 klasių mokiniai, vadovaujami biologijos mokytojos Rasos 

Petrulevičienės, vyko į VDU ŽŪA Vandens ūkio ir žemėtvarkos fakultetą, kur dalyvavo edukacijose apie 

žuvininkystę. Teorinėje dalyje jie išklausė paskaitą apie akvakultūros vystymosi Lietuvoje istoriją, 

žuvininkystės ūkius Lietuvoje, akvakultūros technologijų studijas ir VDU ŽUA Akvakultūros centro veiklą, 

žuvų auginimui taikomus būdus, paplitusius Lietuvoje, ES ir pasaulyje, naudojamą įrangą ir technologijas, 

sužinojo pagrindines Lietuvoje auginamų žuvų rūšis, jų gyvenimo ciklą ir auginimą dirbtinėmis sąlygomis, 

akvakultūros reikšmę atkuriant retųjų ir nykstančių žuvų populiacijas, akvakultūros produktų reikšmę 

visuomenei. 

Praktinėje dalyje VDU ŽŪA Akvakultūros centre mokiniai susipažino su VDU ŽŪA Akvakultūros 

centro uždaromis apytakinėmis sistemomis bei jose auginamomis žuvimis, jų gyvenimo ypatumais, uždarose 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1114-paskutinis-skambutis
https://photos.google.com/direct/AF1QipP0Mywkl7DbmLHJMESKltDvWuf5hGGGtD_Q2wUUJ1fIe_IpkPyJS2DiMNdDigMCfA/photo/AF1QipO8Llkm4CMQIXfNeFqc1s9Vh1AsBQcynd-WGNUk
https://photos.google.com/direct/AF1QipP0Mywkl7DbmLHJMESKltDvWuf5hGGGtD_Q2wUUJ1fIe_IpkPyJS2DiMNdDigMCfA/photo/AF1QipO8Llkm4CMQIXfNeFqc1s9Vh1AsBQcynd-WGNUk
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1113-gerbiami-busimu-pirmoku-teveliai
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1111-pazintines-zuvininkystes-programa-isauginta-europos-sajungoje
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1111-pazintines-zuvininkystes-programa-isauginta-europos-sajungoje
https://photos.google.com/direct/AF1QipP0Mywkl7DbmLHJMESKltDvWuf5hGGGtD_Q2wUUJ1fIe_IpkPyJS2DiMNdDigMCfA/photo/AF1QipO8Llkm4CMQIXfNeFqc1s9Vh1AsBQcynd-WGNUk


patalpose naudojamų recirkuliacinių sistemų sudedamosiomis dalimis (įvairių tipų baseinais, vandens 

ruošimo įranga, šėryklomis, deguonies gaminimo ir tiekimo įranga, mechaniniais, biologiniais, lašeliniais 

filtrais, UV lempomis ir kt.) ir jų reikšme sėkmingam žuvų auginimui. 

 

 

 

 



Skuodo rajono Ylakių gimnazija patvirtinta dalyvauti Šviečiamojoje 

gyvulininkystės programoje 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 balandžio 30 07:23  

  

Atsižvelgdamas į Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklių, patvirtintų 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2014 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 3D-903 ,,Dėl Šviečiamosios 

gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“, 29 punktą ir Paraiškų, teikiamų pagal 

Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisykles, vertinimo komisijos, sudarytos Lietuvos 

Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 3D-83 „Dėl Paraiškų, teikiamų pagal 

Šviečiamosios gyvulininkystės programos įgyvendinimo taisykles, vertinimo komisijos sudarymo ir jos 

darbo reglamento patvirtinimo“, 2020 m. kovo 4 d. protokolą Nr. 8D-105(5.50), t v i r t i n u Šviečiamosios 

gyvulininkystės programos dalyvių sąrašą.  

Žemės ūkio ministras Andrius Palionis 

Mūsų gimnazija teikė paraišką ir yra atrinkta dalyvauti programoje. Šioje programoje dalyvaus 21 

Ylakių gimnazijos mokinys iš 5-8 klasių. 

Kurjeris pristatė dovanas vaikams. Tai yra puodeliai-gertuvės ir sportiniai maišai su Programos 

logotipais.  

Sėkmingam Programos įgyvendinimui balandžio mėnesį kurjeris pristatė užduočių knygeles 

Programos dalyviams, metodinę medžiagą ir edukacinius-informacinius videofilmus (įrašytą į USB). 

 

  

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1110-skuodo-rajono-ylakiu-gimnazija-patvirtinta-dalyvauti-svieciamojoje-gyvulininkystes-programoje
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1110-skuodo-rajono-ylakiu-gimnazija-patvirtinta-dalyvauti-svieciamojoje-gyvulininkystes-programoje


Dėkojame visiems, kurie parėmėte Ylakių gimnaziją ir skyrėte jai 2% savo 

pajamų mokesčio. 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 balandžio 27 10:53  

 

     Kreipiamės į Jus ir labai prašome ir šiais, 2020 m., iki liepos 1 dienos pervesti į Skuodo 

rajono Ylakių  gimnazijos sąskaitą 2 % paramą, kuri mums yra labai reikalinga. 

Paraginkite ir savo artimuosius, kolegas, draugus paremti Ylakių gimnaziją. Mes kartu 

galėsime įgyvendinti dar daugiau naujų idėjų, sudaryti vaikams palankesnes, saugesnes 

sąlygas mokytis ir tobulėti. 

Gimnazijos rekvizitai:  

Įmonės kodas 190893424 

Adresas Mokyklos g. 5, LT-98349, YLAKIAI YLAKIŲ SEN. SKUODO R. 

 

Svarbi informacija 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 balandžio 16 09:02  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. 

V-281 „Dėl sveikatos priežiūros paslaugų dėl koronaviruso (COVID-19) organizavimo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“,Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino 

Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, todėl: 

Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistė Dalia Gudauskienė teikia konsultacijas šioms Skuodo rajono savivaldybės ugdymo įstaigoms: 

    
Dalia Gudauskienė                     
Ylakių gimnazija, Aleksandrijos pagrindinė mokykla, Ylakių lopšelis-darželis 

el. paštu: dalia.gudauskiene@visuomenessveikata.lt, gudauskiene.dalia@gmail.com 

telefonu: 8 655 93 782 

kreiptis darbo dienomis: Pirmadienį, trečiadienį, ketvirtadienį 8:00-17:00, antradienį 8:00-14:12, 

penktadienį 8:00-15:18 

Sveikiname visus 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 balandžio 10 09:07  

VELYKOS – tai nuostabus gyvybės ir tikėjimo metas, tai atbundančios gamtos šventė!  

Sveikiname visus gimnazijos mokinius, jų tėvelius, mokytojus, visą Ylakių gimnazijos 

bendruomenę su šv. Velykomis. Tebūna jos vilties, įkvėpimo, nepaprastos paguodos laikas. Būkite mylintys 

ir mylimi.  

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1109-dekojame-visiems-kurie-paremete-ylakiu-gimnazija-ir-skyrete-jai-2-savo-pajamu-mokescio
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1109-dekojame-visiems-kurie-paremete-ylakiu-gimnazija-ir-skyrete-jai-2-savo-pajamu-mokescio
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1108-svarbi-informacija
mailto:dalia.gudauskiene@visuomenessveikata.lt
mailto:gudauskiene.dalia@gmail.com
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1107-sveikiname-visus


GERBIAMI MOKINIŲ TĖVELIAI 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 kovo 26 11:55  

Nuo kovo 30 d. Ylakių gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, pradedamas nuotolinis mokymas. 

Tai naujas iššūkis mokiniams, mokytojams ir tėveliams. Jį galėsime įveikti tik bendromis visų pastangomis. 

Labai svarbu yra visų mūsų geranoriškumas, susitelkimas ir bendras tikslas – vaikai turi mokytis ir 

sėkmingai užbaigti mokslo metus. 

Prašome Jūsų, kad padėtumėte vaikams susidaryti naują dienotvarkę, kurioje būtų numatytas laikas 

mokymuisi ir poilsiui, pomėgiams ir aktyviai veiklai. Pasirūpinkite, kad vaikai sėkmingai dalyvautų 

nuotoliniame mokyme. Jiems reikės daug dirbti savarankiškai, todėl padėkite spręsti iškylančias problemas. 

Jeigu prireikia pagalbos, visada galite kreiptis į gimnazijos mokytojus, klasių vadovus, 
pagalbos mokiniui specialistus, administraciją. 

Tikime, kad geranoriškai susitelkę bendram tikslui sėkmingai įveiksime naujus mokymosi iššūkius. 

Ylakių gimnazijos administracija 

Informacija Ylakių gimnazijos bendruomenei 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 kovo 26 12:56  

SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJOS 

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU TVARKOS APRAŠAS 

Spauskite ant užrašo 

Informacija Tėvams 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 kovo 24 08:51  

 

   Vadovaujantis šalies vyriausybės nutarimais, Skuodo r. Ylakių gimnazijos 1 – G4 klasių 

mokiniams nuo kovo 13 iki 27 d. yra organizuojamos pavasario atostogos. 

     Mokinių atostogų metu mokytojai atlieka mokyklos administracijos numatytus darbus nuotoliniu 

būdu: ruošia nuotolinio mokymo programas. 

    Nuo kovo 16 d. visiškai ribojami bet kokie mokinių ir mokinių tėvų fiziniai kontaktai su 

mokytojais ir administracija. Į mokyklos patalpas neįleidžiami nei mokiniai, nei jų tėvai. 

    Susisiekti su mokykla prašytume Jums patogiu nuotoliniu būdu (telefonu, el. dienynu arba el. 

paštu) mokyklos nurodytu darbo laiku. 

  

Plačiau skaitykite čia. 

Skuodo rajono savivaldybės informacija 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 kovo 16 06:25  

Informacija apie Skuodo rajone priimtus  sprendimus siekiant suvaldyti koronaviruso plitimą 

Šventėme Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ąsias metines 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 kovo 16 05:48  

Kovo 10-ąją mūsų gimnazijos bendruomenė šventė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 30-ąsias 

metines. Po 4 pamokų visi susirinkome prie J.Basanavičiaus paminklo. Šventę pradėjome iškilmingai 

giedodami Lietuvos valstybės himną ir pakeldami vėliavą. Apie Kovo 11 -osios prasmę mums papasakojo 

istorijos mokytoja Lidija Drukteinienė. Prie paminklo gėles padėjo ir žvakutes uždegė mūsų gimnazijos 

šauliai, vadovaujami mokytojos Romos Grubliauskienės. 

Vasario 16-oji ir Kovo 11-oji – ypatingos šventės visai Lietuvai, neišskiriant ir mūsų, mokinių. 

Gimnazijoje visą šį mėnesį netrūko renginių. Vienas iš jų – raštingiausio mokinio konkursas. Nugalėtojus 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1106-gerbiami-mokiniu-teveliai
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1105-demesio-2
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1104-informacija-tevams
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1103-skuodo-rajono-savivaldybes-informacija
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1102-sventeme-lietuvos-nepriklausomybes-atkurimo-30-asias-metines


padėkos raštais apdovanojo direktoriaus pavaduotoja Virginija Šarlauskienė. Taip pat padėkos raštais buvo 

apdovanota ir mergaičių kvadrato komanda. 

Susibūrę arčiau gimnazijos, mokiniai savo šokius ir dainas skyrė Lietuvai.  

SVEIKINAME!!! 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 kovo 16 05:44  

Rajono 5 – 12 klasių mokinių konkurso „Raštingiausias rajono mokinys“ laimėtojus, 
užėmusius 

1 vietą: 
LAURYNĄ PIEČIŪTĘ, 7 kl.,( mokyt. Elvyra Matutienė); 

MANTILĘ MILVYDAITĘ, 6 kl., (mokyt. Elvyra Matutienė); 

2 vietą: 

TADĄ MOTŪZĄ, 6 kl., (mokyt. Elvyra Matutienė); 

ELŽBIETĄ SAVICKAITĘ, 8 kl., (mokyt. Virginija Šarlauskienė); 

JUSTĘ KAREČKAITĘ, G1a kl., (mokyt. Asta Gūžienė); 

3 vietą: 

URTĘ MOMKUTĘ, 5a kl., (mokyt. Elvyra Matutienė); 

PAULIŲ RAZMĄ, 5b kl., (mokyt. Elvyra Matutienė); 

DONATĄ GRABYTĘ, 8 kl., (mokyt. Virginija Šarlauskienė); 

FAUSTĄ JANČAUSKAITĘ, G2a kl., (mokyt. Asta Gūžienė); 

ERIKĄ BAGDONAITĘ, G3 kl., (mokyt. Virginija Šarlauskienė). 

SVEIKINAME!!! 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 kovo 16 05:40  

Rajono 5 – 8 klasių mokinių gamtos mokslų - biologijos olimpiados laimėtojus: 

KAROLĮ NIKARTĄ, 6 kl., užėmusį 1 vietą. 
NOJŲ VAITKŲ, 7 kl., užėmusį 1 vietą. 
URTĘ MOMKUTĘ, 5a kl., užėmusią 2 vietą. 
JULIJĄ DIRKSTYTĘ, 7 kl., užėmusią 2 vietą. 
EMILĘ ŠLIAČKUTĘ, 5a kl., užėmusią 3 vietą. 
MANTĘ VILKAUSKAITĘ, 8 kl., užėmusią 3 vietą 

Juos ruošė gamtos ir biologijos mokytojos SIGUTĖ RAZGUVIENĖ ir RASA 
PETRULEVIČIENĖ 

Švęskime kartu su Lietuva - sportuokime, judėkime, žaiskime! 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 kovo 06 12:45  

Vasario 26 dieną mūsų gimnazijos pradinukų komanda dalyvavo Mosėdžio gimnazijoje vykusiose 

Skuodo rajono mokyklų pradinių klasių mokinių draugiškose rungtynėse ,,Švęskime kartu su Lietuva - 

sportuokime, judėkime, žaiskime“. Kartu su komanda vyko ir sirgaliai. 

Susirinko Ylakių gimnazijos, Aleksandrijos pagrindinės mokyklos, Barstyčių pagrindinės 

mokyklos, Bartuvos progimnazijos ir Mosėdžio gimnazijos pradinukų komandos.  

Mosėdžio gimnazijos direktorė A. Šverienė pasveikino visus atvykusius į draugiškas rungtynes. Ji 

palinkėjo geros dienos ir pakvietė visus pažiūrėti trumpą filmuką ,,Laisvės lėktuvėliai“, kaip Mosėdžio 

gimnazija šventė 25-ąsias laisvės metines 2015m. Rajono pradinukai yra pirmieji, kurie atidaro renginių 

ciklą, skirtą Lietuvos laisvės 30-mečiui.  

Švietimo skyriaus specialistė L. Vasiliauskienė pasidžiaugė taip gausiai atvykusiais mokinukais. 

Padėkojo Skuodo rajono pradinių klasių metodinio būrelio pirmininkei D. Kristutienei, šio renginio 

iniciatorei, ir Mosėdžio gimnazijos pradinių klasių metodinės grupės pirmininkei A. Kleivienei už renginio 

organizavimą, įteikė švietimo skyriaus padėkas. 

Buvo sukomplektuotos mišrios 3-4 klasių mergaičių irberniukų kvadrato komandos: geltonųjų, 

žaliųjų, raudonųjų ir violetinių. Pirmų ir antrų klasių mokiniai žaidė šaškėmis. Tarp jų mūsų gimnazijos 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1101-sveikiname-17
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1100-sveikiname-16
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1099-sveskime-kartu-su-lietuva-sportuokime-judekime-zaiskime


pirmokas Justas Statkus ir antrokė Nelia Lipševičiūtė. Pirmo turo laimėtojai susirungė finale. Nelia 

Lipševičiūtė laimėjo finale. Laukdami kvadrato varžybų pabaigos, šaškininkai žaidė Interaktyvų futbolo 

žaidimą. Vėliau visi sugužėjo į sporto salę, kur rungtynių dalyvių laukė apdovanojimai, padėkos. Buvo 

padėkota geriausiai žaidusių kvadratą raudonųjų mergaičių ir žaliųjų berniukų komandų žaidėjams bei 

šaškių turnyro nugalėtojams. Jiems įteikti asmeniniai Mosėdžio gimnazijos padėkos raštai. Kiekvienos 

mokyklos komandoms ir jų mokytojoms įteiktos padėkos, saldžios dovanėlės.  

Tokios draugiškos rajono pradinių klasių mokinių rungtynės organizuotos pirmą kartą. Tikimės, 

kad ne paskutinį! Kviečiame Kovo 11-ąją drauge švęsti laisvos Lietuvos 30-ąjįgimtadienį. 

Pradinių klasių mokytoja Roma Pociuvienė 

  

 

 

 

 

 

 



SVEIKINAME!!! 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 kovo 05 13:45  

Rajono 6 – 8 klasių mokinių geografijos olimpiados „Mano gaublys“ laimėtojus: 

NOJŲ VAITKŲ, 7 kl., užėmusį 1 vietą. 
DEIVIDĄ JOKŠĄ, 7 kl., užėmusį 3 vietą. 
MANTILĘ MILVYDAITĘ, 6 kl., užėmusią 3 vietą. 

ELŽBIETĄ SAVICKAITĘ, 8 kl., užėmusią 3 vietą. 
Juos ruošė geografijos mokytoja MARYTĖ URBONIENĖ 

Pirmokai lankėsi gyvūnų prieglaudoje 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 vasario 28 09:05  

1 klasės mokiniai lankėsi Mažeikių gyvūnų prieglaudoje, kur šiuo metu gyvena apie 120 kačių ir 

nemažas būrys šuniukų. Vaikai išgirdę šių globotinių atsiradimo prieglaudoje istorijas, mielai pasidalino 

savo meile ir švelnumu su likimo nuskriaustais gyvūnėliais. Pirmokai pradžiugino globotinius lauktuvėmis. 

Šio apsilankymo tikslas ir buvo atvežti mūsų gimnazijos pradinių klasių mokinių akcijos metu paaukotą 

maistą. Dėkojame visiems pradinukams, jų tėveliams ir mokytojoms už parodytą iniciatyvą. Juk tokiu būdu 

ugdomas vaikų atsakingas požiūris į gyvūno auginimą bei jo priežiūrą. 

Po šio apsilankymo vaikai nusprendė, kad čia sugrįš dar ne kartą! 

 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1098-sveikiname-15
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1097-pirmokai-lankesi-gyvunu-prieglaudoje


 

NERŪKYK!!! 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2020 vasario 23 18:22  

 

Vasario 16-osios paminėjimas gimnazijoje 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 vasario 27 06:13  

Vasario 16-oji – ypatinga šventė visai Lietuvai, neišskiriant ir mūsų, mokinių. Gimnazijoje visą 

savaitę netrūko renginių. Lietuvos Valstybės atkūrimo dienai paminėti pradėta ruoštis jau pirmadienį. 

Mokinių seimas papuošė gimnazijos fojė, antradienį vyko tinklinio turnyras 4x4, kurio laimėtojais tapo 

komanda „Buočiaus riems“ (Inesa Mitkutė,G3 kl., Donata Grabytė, 8 kl., Erikas Žumbys, G3 kl., Giedrius 

Šmaižys, 8 kl.). Trečiadienį dalyvavom akcijoje „Trispalvė“. Nuskambėjus skambučiui, 12 valandą, rankose 

laikydami balionus mokiniai kartu su mokytojais rinkosi „Beržynėlyje“, kur sudarė Lietuvos valstybės 

vėliavą ir sugiedojo valstybės himną. Ketvirtadienis – protmūšio diena 5-8 klasių mokiniams. Čia komandos 

tikrino žinias apie Lietuvą. Nenugalima buvo 8 klasės mokinių komanda. Visi dalyviai gavo padėkos raštus, 

o laimėtojai apdovanoti dar ir prizais. Linksmasis penktadienis – Valentino diena bei abiturientų mėgstama 

šventė Šimtadienis. 

Gimnazijoje vyko Raštingiausio mokinio konkursas, skirtas Vasario 16-ajai. Jo metu 5-8 ir G1-G4 

klasių mokiniai rašė diktantą. Nugalėtojais tapo šie mokiniai: 

5a klasė- Ugnė Bijanskaitė, Urtė Momkutė, Viktorija Varanavičiūtė; 

5b klasė- Paulius Razma; 

6 klasė – Tadas Motūzas, Domantas Jonušas, Mantilė Milvydaitė, Arnas Drungys; 

7 klasė – Deividas Jokšas, Lauryna Piečiūtė, Iveta Vaškytė; 

8 klasė – Donata Grabytė, Arnas Bertulis, Gabrielius Butkus, Elžbieta Savickaitė, Justas Būta, 

Mantė Vilkauskaitė; 

G1a klasė- Justė Karečkaitė, Rita Kristutytė; 

G2a klasė - Imelda Žutautaitė, Fausta Jančauskaitė, Motiejus Savickas, Evelina Pėkutė; 

G2b klasė- Gediminas Stonkus; 

G3 klasė – Paulina Krasauskaitė, Eva Čeporiūtė, Justinas Juzumas; 

G4 klasė – Reda Bušmaitė, Brigita Sadauskaitė, Erika Čepulytė, Ugnė Skruibytė. 

 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1096-nerukyk
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1095-vasario-16-osios-paminejimas-gimnazijoje
http://nerukysiu.lt/


Mes Jumis didžiuojamės ir linkime tapti raštingiausiais Skuodo rajono mokiniais. 

  

 

 

 

Pirmokai pasveikino Lietuvą 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 vasario 17 11:02  

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1094-pirmokai-pasveikino-lietuva


Atėjus šaltajam metų laikui dažnas iš mūsų pasigendame spalvų, akį džiuginančių žiedų ar 

žalumynų. Tačiau papuošti namus žydinčiais augalais visai nesudėtinga. Tai puikiai žino jaunieji 

gamtosaugininkai iš pirmos klasės, kurie pražydino žiemą savo klasėje tulpes. O viskas prasidėjo taip. 

Dar rudenį, rugsėjo mėnesį, pirmokai su savo mokytoja N. Statkiene pasisodino į vazonėlius tulpių 

svogūnėlių. Po pasodinimo indus nunešė į rūsį ir ten laikė tris mėnesius. Vazonai į klasę  buvo atnešti sausio 

pradžioje. Po 2 savaičių tarp žalių lapelių pasirodė  rausvų, gelsvų žiedų užuomazgos.Vasario 5 d. pražydo 

pirmoji tulpė. Vaikai džiūgavo.Tulpes laistė, laukė visų pražystant.Šilti ir saulėti orai neabejotinai paskatino 

pražysti dar daugiau tulpių. 

Vasario 16-osios - Lietuvos Valstybės atkūrimo dienos - išvakarėse ant klasės palangės jau 

puikavosi visas tulpių daržas. 

Su gimtadieniu, Lietuva! 

 

 

Muzika – tai dovana 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2020 vasario 09 16:16  

  

Vasario 5 dieną mūsų gimnazijoje lankėsi profesionalus muzikas, pučiamųjų instrumentų virtuozas, 

liaudies muzikos žinovas - Saulius Petreikis. Jis supažindino mus su daugybe liaudies instrumentų iš 

įvairiausių pasaulio kampelių, aišku, nepamiršo ir mūsų tautos instrumentų. Paskaitos metu klausėmės ne tik 

lietuvių, bet ir kinų, australų, Šiaurės ir Pietų Amerikos melodijų. 

Muzikantas prisipažino, kad instrumentai jo dėmesį patraukė dar vaikystėje ir dabar jau yra 

sukaupęs daugiau nei šimtą skirtingų muzikos instrumentų. Pamokoje netrūko linksmų istorijų ir juoko. Visi 

dalyvavę mokiniai bei mokytojai buvo sužavėti ir dėkingi multiinstrumentalistui Sauliui Petreikiui, 

parengusiam kultūros paso finansuojamą edukacinę programą „Senieji muzikos instrumentai“, kurios dėka 

mūsų gimnazijos bendruomenė prasmingai praleido laiką su be galo įdomiu žmogumi. 

Paulina Krasauskaitė, G3 klasės mokinė 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1093-muzika-tai-dovana


 

 

 

SVEIKINAME!!! 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 vasario 07 06:08  

Rajono 10-12 klasių mokinių fizikos olimpiados laimėtojai: 

Gediminas Stonkus, G2b kl., 

Justinas Juzumas,G3 kl., 

Indrė Stonkutė, G4 kl. 

Mokinius ruošė fizikos mokytojas Antanas Raštikis. 

  

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1092-sveikiname-14


 

Meninio skaitymo laureatai 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 vasario 07 06:07  

Meninio skaitymo konkurso rajono etape laimėjo: 

MANTĖ VILKAUSKAITĖ, 8 kl., 2 vietą (mokyt. V.ŠARLAUSKIENĖ) 

AUŠRINĖ JONUTYTĖ, 7 kl., 3 vietą (mokyt. E. MATUTIENĖ) 

Erasmus+ projekto “Against Online Slavery” komandos susitikimas su VU 

žurnalistikos studente Jūrate Baltinaite 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 vasario 06 06:26  

Ylakių gimnazijoje šių metų sausio 24 dieną lankėsi buvusi mūsų gimnazijos mokinė, dabar jau 

Vilniaus universiteto žurnalistikos fakulteto studentė Jūratė Baltinaitė. Ji su projekto dalyviais aptarė šių 

dienų aktualią problemą: ar viskas, kas pateikta interneto platybėse, yra tikra, kaip išmokti atskirti 

skleidžiamą tiesą nuo saldaus melo. Anot pašnekovės, pirmas įspūdis gali būti klaidingas. Pasirodo, tai, kas 

pateikta straipsnių antraštėse, gali būti tik dalis tikros informacijos, nes daugelis žurnalistų, norėdami 

sulaukti daugiau dėmesio, pelno ar aukštų reitingų, dalį informacijos interpretuoja savaip, kitaip sakant, 

“pagražina”. Tada informacija tampa nebetiksli, dėl šios priežasties pradeda sklisti įvairūs, niekuo nepagrįsti 

gandai. Tikime, kad Jūratės duoti patarimai padės mums ir neleis pasiklysti informacijos gausybėje. 

Klaudija Zakarauskaitė, G1a klasės mokinė 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1091-meninio-skaitymo-laureatai
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1090-erasmus-projekto-against-online-slavery-komandos-susitikimas-su-vu-zurnalistikos-studente-jurate-baltinaite
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1090-erasmus-projekto-against-online-slavery-komandos-susitikimas-su-vu-zurnalistikos-studente-jurate-baltinaite


 

SVEIKINAME  

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 vasario 03 07:09  

  

Rajono 9-10 klasių mokinių biologijos olimpiados laimėtojas: 

FAUSTĄ JANČAUSKAITĘ, G2a kl., 2 vieta (mokyt. R.PETRULEVIČIENĖ) 

IMELDĄ ŽUTAUTAITĘ, G2a kl., 3 vieta (mokyt. R. PETRULEVIČIENĖ) 

Rajono 11-12 klasių mokinių biologijos olimpiados laimėtoją: 

JUSTINĄ JUZUMĄ, G3 kl., 2 vieta (mokyt. R. PETRULEVIČIENĖ) 

 

 

„Draugystės pynė" 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 vasario 03 07:05  

2019 m. gruodžio mėnesį 4a kl.asės mokinės Samanta Piečiūtė ir Goda Intė padedamos logopedės 

Loretos Petrutienės dalyvavo respublikiniame projekte "Draugystės pynė", kurį organizavo Klaipėdos 

Martyno Mažvydo progimnazija. Šių metų tema - mandala. Kūrybos priemones pasirinkome popierių ir 

medį. Darbelį mergaitės padarė įdomų ir gražų. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1089-sveikiname-biologija
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1088-draugystes-pyne


 

 

Sveikiname 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 sausio 30 08:50  

Rajono 9-12 klasių mokinių matematikos olimpiados laimėtojus: 

JUSTINĄ JUZUMĄ, G3 kl., 2 vieta (mokyt. A. GEDVILIENĖ) 

IMELDĄ ŽUTAUTAITĘ, G2a kl., 3 vieta (mokyt. A. GEDVILIENĖ) 

GEDIMINĄ STONKŲ, G2b kl., 2 vieta (mokyt. Z. JAGMINIENĖ) 

  

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1087-sveikiname-13


 

Sveikiname 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 sausio 30 08:48  

Rajono 9-10 klasių mokinių lietuvių kalbos ir literatūros olimpiados laimėtoją: 

FAUSTĄ JANČAUSKAITĘ, G2a kl., 3 vieta (mokyt. A. Gūžienė) 

  

 

Sveikiname 2019 metų olimpiados nugalėtojus 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 sausio 23 06:51  

Lietuvos mokinių (10-12 klasių ) informacinių technologijų (programavimo) olimpiados rajono 

etapo prizininkę: 

Indrę Stonkutę (G4 klasė) – II vieta. 
Lietuvos mokinių (9-10 klasių ) informacinių technologijų olimpiados rajono etapo prizininką: 

Nojų Narvilą (g2 klasė) – II vieta; 
Mokinius olimpiadoms ruošė informacinių technologijų mokytojas Andrius Petrauskas. 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1086-sveikiname-12
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1085-sveikiname-2019-metu-olimpiados-nugaletojus


Lietuvos piešinių konkurse “Mes mylime gyvūnus” laimėta III vieta 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 sausio 30 09:11  

Ylakių gimnazijos G2a klasės mokinė Gabija Žilėnaitė dalyvavo respublikiniame piešinių konkurse 

“Mes mylime gyvūnus”, kurį organizavo VDU Žemės ūkio akademija. Visos Lietuvos vaikai, nuo 

darželinukų iki pačių vyriausių gimnazistų, kuriems įdomūs gyvūnai, galėjo dalyvauti vienoje iš keturių 

piešinių kategorijų. Jie galėjo pasirinkti piešti naminius paukščius, balandžius, triušius arba piešti visus 

gyvūnus.  

Konkursui mokiniai pateikė per 8000 spalvingų piešinių, vaizduojančių gyvūnus. Geriausi piešiniai 

buvo eksponuojami „PET SHOW LIETUVA 2020“ parodoje sausio mėn. 18-19 d. Gabijos pastangos 

pasiteisino. Mergina už savo piešinį apdovanota III vietos diplomu ir atminimo taure. 

  

 

  

Štai taip naminius paukščius pavaizdavo mūsų gimnazijos IIa klasės mokinė Gabija Žilėnaitė. 

 

 

SVEIKINAME 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 sausio 20 06:32  

  

Rajono 9-12 klasių chemijos olimpiados laimėtojus: 

JUSTINĄ JUZUMĄ, G3 kl., 1 vieta; 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1084-lietuvos-piesiniu-konkurse-mes-mylime-gyvunus-laimeta-iii-vieta
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1083-sveikiname-chemija2020


PAULINĄ KRASAUSKAITĘ, G3 kl., 3 vieta 

Ir jų mokytoją SIGUTĘ RAZGUVIENĘ. 

  

 

Kalėdiniame tinklinio turnyre Ylakių gimnazijos komanda laimėjo II vietą 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2020 sausio 08 12:08  

Kalėdiniame tinklinio turnyre Ylakių gimnazijos komanda laimėjo II vietą. Sveikiname 
nugalėtojas:  

Mitkutę Inesą, 

Paulauskaitę Ievą, 

Bušmaitę Redą, 

Kasperavičiūtę Gretą, 

Sadauskaitę Brigitą, 

Sruibytę Ugnę, 

Grabytę Donatą, 

ir jų mokytoją Vaclovą Galinską. 

 

 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1082-kalediniame-tinklinio-turnyre-ylakiu-gimnazijos-komanda-laimejo-ii-vieta


Kalėdos 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 sausio 02 18:00  

Kalėdos ypatinga metų šventė, puiki proga stabtelėti, pamąstyti, padėkoti bei pasakyti tai, ko 

nespėjome pasakyti per visus metus.  

4a klasės mokiniai ir mokytoja Diana už pagalbą įgyvendinant projekto „Kaip užsidirbti patiems 

pinigų“ sumanymus nuoširdžiai dėkoja visiems klasės mokinių tėveliams, Austėjos seneliams Teresei ir 

Broniui Žvinkliams, Godos seneliams Vidai ir Algiui Mickams, gimnazijos direktoriui Vaclovui Statkui, 

mokyklos techninio personalo darbuotojams Viliutei Jevaišienei, Vytautui Račiui, Vytautui Norbutai, 

gyventojui Petrui Ružauskui.  

Už pagalbą ieškant knygelių, už puikų bendradarbiavimą nuoširdus ačiū gimnazijos 

bibliotekininkei Zifrinai Karubienei, Ylakių miestelio bibliotekininkei Vilmai Miknienei, Skuodo R. 

Granausko viešosios bibliotekos vaikų skyriaus vedėjai Stanislavai Minelgienei.  

Šiltų, jaukių ir baltų švenčių visiems! 

 

 

Šventinė edukacija ,,KALĖDINIAI STEBUKLAI RŪMUOSE!” 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 gruodžio 31 08:41  

Prieš pat didžiąsias Kalėdų šventes mūsų gimnazijos pirmokai vyko į Kalėdų Senelio rezidenciją, 

kuri buvo įsikūrusi kunigaikščio M. Oginskio rūmuose, ir dalyvavo šventinėje edukacijoje „KALĖDINIAI 

STEBUKLAI RŪMUOSE”. Čia mokiniai patyrė daug džiugių akimirkų. Įsižiebus rūmų Didžiojo žibinto 

kalėdinei šviesai, vaikai klausėsi burtų knygos paslapčių, rašė Kalėdų Seneliui laiškus, žaidė žaidimus. 

Vėliau pirmokai kalėdiniais ornamentais puošė meduolius, juos susipakavo ir parsivežė lauktuvių tėveliams. 

Buvo šventiška, jauku ir įdomu! 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1081-kaledos
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1080-sventine-edukacija-kalediniai-stebuklai-rumuose


 

 

 

 
  

Popietė “Kalėdų žvaigždė“ 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2019 gruodžio 18 13:38  

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1079-popiete-kaledu-zvaigzde


Gruodžio 13 dieną Ylakių gimnazijoje vyko Adventinė popietė „Kalėdų žvaigždė“. Popietėje 

dalyvavo Ylakių parapijos klebonas Vaidotas Vitė ir gimnazijos bendruomenė. Klebonas palinkėjo 

prasmingo Kalėdų laukimo, dvasios ramybės ir pakvietė susitikti visiems per Kalėdas bažnyčioje. 

Iš vedėjų Gabijos ir Evelinos lūpų skambėjo prasmingi žodžiai, verčiantys susimąstyti apie tikrąją 

Šventų Kalėdų prasmę. Jaunimas ir pradinukai kvietė kartu giedoti kalėdines giesmes. Kalėdos švenčiamos 

visame pasaulyje, todėl susirinkusieji išgirdo eilėraščių anglų ir rusų kalbomis, kuriuos perskaitė Imelda 

Žutautaitė ir Mantilė Milvydaitė. Ateitininkų meninė kompozicija priminė, kad turime surasti kūdikėliui 

Jėzui vietos savo širdyje, kad užgimęs jis pakeistų mūsų vertybes, bendravimą, išmoktume ne tik imti, bet ir 

duoti kitiems. 

Renginį organizavo gimnazijos ateitininkai ir tikybos mokytoja Aurelija Narkutė. Giesmes ir 

Kalėdines dainas dainuoti jaunimą ir pradinių klasių mokinius paruošė muzikos mokytojai Algimantas 

Matutis ir Vaida Mockienė. Anglų ir rusų kalbų mokytojos Kristina Nikartienė ir Janina Baškienė padėjo 

mokiniams prisiminti, kad Šventos Kalėdos svarbios visame krikščioniškame pasaulyje. 

Po šventinės programos mokytojai turėjo galimybę dar pabendrauti su klebonu aktualiais 

klausimais. 

  

 
  

 



 

 

 

Mokėmės kitaip 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2019 gruodžio 18 13:35  

  

Mokslo svarba gyvenime neišmatuojama. Žinios ne tik leidžia save vadinti protinga būtybe, bet ir 

realizuoti ne vieną idėją, pasitarnaujančią visos visuomenės labui. O tobulėti galima ne tik tarp keturių 

mokyklos sienų, bet ir už jų ribos. 

Ylakių gimnazija dalyvauja Erasmus+ projekte „We – the children of Mother Earth“, kurio veiklą 

finansuoja Europos Komisija. Lapkričio 11-16 d. mokinių grupė ir dvi lydinčios mokytojos (lietuvių kalbos 

mokytoja metodininkė Asta Gūžienė ir biologijos mokytoja metodininkė Rasa Petrulevičienė) lankėsi 

Rumunijoje, Brailos mieste. Tai buvo trumpalaikis mokinių mobilumas Į Rumunijos mokyklą „Centrul 

Scolar De Educatie Incluziva“. Mūsų gimnazijos mokiniai gilino socialines kompetencijas bendraudami su 

mokiniais iš Portugalijos, Kroatijos, Lenkijos ir Rumunijos. Kadangi šios tarptautinės mokymosi veiklos 

tema „Vanduo“, mokiniai lankėsi Brailos miesto vandens valymo įrenginiuose, stebėjo mechaninio, 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1078-mokemes-kitaip


biologinio ir cheminio vandens valymo pakopų veiklą. Laboratorijos specialistas mokinius supažindino su 

laboratorijoje vykdomais vandens kiekybinės ir kokybinės analizės metodais. Labiausiai mokiniams patiko 

išvyka prie Juodosios jūros. Nustebino tamsi vandens spalva, dumblių gausa ir pakrantė, nusėta moliuskų 

kriauklių. Juodoji jūra – didžiausias žemėje meromiktinis telkinys. Viršutinis sluoksnis, esantis iki 150 m 

gylio, yra mažesnio tankio ir gėlesnis, labiau prisotintas deguonies. Giliau esantis vanduo šiltesnis, sūresnis, 

tankesnis, prisotintas sieros vandenilio. Juodosios jūros dugne gyvena midijos, austrės, krabai, krevetės, 

įvairių rūšių medūzos, žuvys, labiausiai paplitępaukščiai yra žuvėdros ir kormoranai, o iš žinduolių vyrauja 

ruoniai ir delfinai. Taip pat mokiniai lankėsi Karpatų kalnuose, druskų kasyklose, įsikūrusiose 600 m žemiau 

jūros lygio. Buvo įdomu stebėti požeminius druskos ežerus, aplankyti druskos bažnyčią, vaikščioti 

požeminių koridorių labirintais. Mokiniai ne tik daug keliavo, bet ir sprendė ekologinius kryžiažodžius, tapė 

dažais gėlių vazonėlius, iš įvairių lapų klijavo gyvūnus bei paukščius, darė dėžutes. Didelis iššūkis 

buvoanglų kalba pristatyti savo gimnaziją ir joje vykdomas aplinkosaugines veiklas. Su šia užduotimi buvo 

susidorota sėkmingai ir net sulaukta šiltų pagyrimo žodžių iš kitų šalių mokyklų atstovų. Dalyvauta ir 

tarpkultūriniame vakare, kur patys dainavome, taip pat grožėjomės šokamu lenkų polonezu, lingavome 

pritardami portugalų ir kroatų dainų melodijoms. Namiškiai rumunai ne tik įsuko visus į savo nacionalinį 

šokį, bet pavaišino savo namie iškeptais pyragais. Mums, mokytojoms, įspūdį paliko mokykla, jos vidus, 

išpuoštas mokinių darbeliais. Mokykloje daug vaikučių su negalia, tačiau jie puikiai integruojami, sėkmingai 

dirbama, šiltai bendraujama. Baigę šią mokyklą vaikai turi galimybę toliau mokytis šalia esančioje 

profesinėje mokykloje. Vyksta užsiėmimai ne tik klasėse, bet ir mažose dirbtuvėlėse, kur vaikai siuva, 

siuvinėja, o pavargę nuo mokslų skuba į mokyklos šiltnamį, kur patys augina bei prižiūri gėles ir daržoves. 

Su iššūkiais susidūrė ne tik mūsų mokiniai, bet ir mes, mokytojos. Vykome be anglų kalbos specialisto, tai 

teko išeiti iš komforto zonos ir pačiom suktis iš padėties, prisiminti anglų kalbą tiek aerouoste, tiek 

bendraujant su kolegomis iš kitų šalių. Sunkumai tikrai neišgąsdino nė vieno, o suteikė dar vieną galimybę 

pasitikėti savimi, atlikti gerai visus darbus ir nusiteikti naujoms išvykoms, kurių metu toliau bus mokomasi 

ir tobulėjama.  

Laikas prabėgo labai greitai. Buvo sunku skirtis su naujais draugais, atsisveikinti su kolegomis. 

Savo bendravimą ir bendradarbiavimą įamžinome prie mokyklos pasodindami po medelį. Prigiję ir užaugę 

jie primins, kad čia lankėsi vaikai iš Lietuvos, Lenkijos, Kroatijos, Portugalijos, buvo bendraujama ir 

keičiamasi informacija, mokomasi. Mokymasis kitose erdvėse ne tik išbando, bet ir suteikia sparnus kitiems 

iššūkiams įveikti.  

   Ylakių gimnazijos 

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė A.Gūžienė ir 

biologijos mokytoja metodininkė R.Petrulevičienė 

 



 

 
  

Krepšinis 3x3  

Atnaujinta: Antradienis, 2019 gruodžio 17 13:26  

RAJONO MOKINIŲ SPORTO OLIMPIADOS KAIMO VIETOVIŲ VAIKINŲ IR MERGINŲ 
KREPŠINIO 3X3 VARŽYBŲ 2 VIETOS LAIMĖTOJAI: 

Vladas Jonaitis, G1b kl.                                    Donata Grabytė, 8 kl. 

Edvinas Tamoševičius, G1b kl.                         Julija Dirkstytė, 7 kl. 

Giedrius Šmaižys, 8 kl.                                      Lauryna Piečiūtė, 7 kl. 

Modestas Motūzas, 8 kl.                                   Paulina Būtaitė, G2b kl. 

Komandos vadovas Vaclovas Galinskas 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1077-krepsinis-3x3


 

Dovanos žuvininkystės programos dalyviams 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 gruodžio 31 08:36  

      Žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ vykdytoja Žemės ūkio ministerija 

dalyvaujantiems   programoje Ylakių gimnazijos mokiniams artėjančių švenčių proga  atsiuntė dovanų: 

kuprines, flomasterius ir muiliukus. Mokiniai labai džiaugėsi dovanomis ir laukia tolimesnių programos 

darbų. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1076-vykdomos-zuvininkystes-programos-dovanos


 

 

Pasaulinei AIDS dienai paminėti skirtas renginys 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 gruodžio 17 06:34  

Gruodžio 11 d. gimnazijos aktų salėje įvyko viktorina - protmūšis, Pasaulinei AIDS dienai 

paminėti. Jame dalyvavo G2 – G4 klasių mokinių bei tėvų – mokytojų komandos. 

Renginio vedėja 8 klasės mokinė Mantė Vilkauskaitė supažindino dalyvius, kokiu tikslu 

organizuojama viktorina, papasakojo, kada ir kaip pradėta minėti Pasaulinė AIDS diena. Dalyviai raštu 

atsakinėjo į pateiktus klausimus. Protmūšyje dalyvavo penkios komandos, o nugalėtojais tapo mokytojų – 

tėvų komanda. Viktorinos organizatoriai: mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Dalia Gudauskienė, 

biologijos mokytoja metodininkė Rasa Petrulevičienė ir chemijos mokytoja metodininkė Sigutė Razguvienė.  

Visi dalyviai buvo apdovanoti padėkos raštais, o nugalėtojų komanda dar ir suvenyrais. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1075-pasaulinei-aids-dienai-pamineti-skirtas-renginys


 

 

 
  

  

  



Pirmokai – konkurso „Literatūrinis personažas randa kūrėją“ dalyviai ir 

nugalėtojai 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 gruodžio 17 06:27  

Pirmokai – konkurso „Literatūrinis personažas randa kūrėją“ dalyviai ir nugalėtojai 

Gruodžio 5 d. Skuodo Bartuvos progimnazijoje įvyko rajono mokyklų mokinių kūrybinių darbų 

konkurso ,,Literatūrinis personažas randa kūrėją“ parodos pristatymas ir laureatų apdovanojimas. 

Šio konkurso tikslas – skatinti mokinius skaityti ir perskaityto kūrinio herojų sukurti dailės 

išraiškos priemonėmis. Tarp konkurso „Literatūrinis personažas randa kūrėją“ nugalėtojų 1-2 klasių grupėje 

ir mūsų mokyklos pirmokai: Saulė Pociūtė (3 vieta) ir Justas Statkus, pelnęs Skuodo Bartuvos progimnazijos 

direktoriaus Virginijaus Jokšo nominaciją. 

Nuoširdžiai sveikiname jaunuosius kūrėjus. 

 

 

Muilas 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 gruodžio 17 06:23  

Iš ko pagamintas muilas? Kokia jo atsiradimo istorija? Koks muilas yra ekologiškas? Ar esate matę 

„verkiantį muilą“? Ar galima jį pačiam pasigaminti? Ar tai sudėtinga? Į šiuos ir į kitus klausimus 4a klasės 

mokiniai ir mokytoja atsakymus sužinojo edukacinėje pamokoje „Muilo gamyba“, kurią vedė Skuodo meno 

mokyklos kanklių mokytoja Asta Narvilienė. Naudodami žąsų taukus, ekologišką alyvuogių, kokoso, 

saulėgrąžų aliejų, jazminų, eukalipto, mėtų eterinius aliejus, agurkų vandenį, natrio šarmą, laikydamiesi 

tikslios sudėties, temperatūros sukome muilą. Pagaminto muilo iš karto naudoti negalima. Formelėse muilas 

turi pailsėti parą, tada jį reikia palaikyti apie 3 savaites, kad subręstų. Bet juk dabar ypatingas metų laikas, 

kada vyksta stebuklai! Mokytoja Asta burtažodžiu “Abra kadabra, abra kadabra brum” muilus užbūrė, tad 

mes tuoj pat galėjome juos imti, čiupinėti, vieną net išbandyti (kaip kvepėjo rankos…). O kitus supakavome 

– tai bus kalėdinės dovanėlės. Nuoširdus ačiū mokytojai Astai už netradicinę, informatyvią, integruotą 

pamoką, už šiltą bendradarbiavimą ir bendravimą. Gražių ir šiltų švenčių! 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1074-pirmokai-konkurso-literaturinis-personazas-randa-kureja-dalyviai-ir-nugaletojai
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1074-pirmokai-konkurso-literaturinis-personazas-randa-kureja-dalyviai-ir-nugaletojai
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1073-muilas


 

 

Kalėdinės eglutės įžiebimas 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 gruodžio 17 06:19  

Gruodžio 11 d. Ylakių gimnazijoje įžiebta Kalėdų eglutė. Šventės metu mokiniai dainavo, šoko 

visiems primindami apie gražiausias metų šventes – šv. Kalėdas. Sveikinimo žodį tarė ir eglutę įžiebė 

gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus.  

Už šventinius pasirodymus dėkojame pradinių klasių mokytojoms, muzikos mokytojui Algimantui 

Matučiui.  

Įvairiomis spalvomis nušvitusi netradicinė eglė gimnazijos bendruomenę sutelkė šv. Kalėdų ir 

Naujųjų Metų laukimui. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1072-kaledines-eglutes-iziebimas


 

 

 
 

 

 



Atsinaujinimo diena Telšiuose „Būk, kas esi!“ 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 gruodžio 17 06:16  

Lapkričio 30 dieną Telšiuose vyko jaunimui skirta atsinaujinimo diena „Būk, kas esi!“ Į šį renginį 

iš visos Telšių vyskupijos prigužėjo apie 800 jaunų žmonių. Iš Ylakių gimnazijos taip pat vyko ateitininkų 

komanda, kurią lydėjo tikybos mokytoja Aurelija Narkutė. 

Gavę Kunigo Justino Palubinsko palaiminimą, sėkmingai atvyko į Telšių krepšinio areną, kur 

jaunimą pasitiko savanoriai ir Telšių muzikos mokyklos pučiamųjų orkestras, kuriam vadovauja R. Siurblys. 

Susirinkusius pasveikino Telšių jaunimo centro direktorius kun. Karolis Petravičius, po kurio kalbėjo 

Vyskupas Kęstutis Kėvalas. Ekselencija pakvietė jaunimą nebūti abejingą gyenimui ir ieškoti savo 

pašaukimo. Šlovinti Dievą giesmėmis kvietė Jokūbas Juškevičius, o klierikas Gintaras Petkevičius iš Kauno 

kunigų seminarijos vedė įdomią katechezę apie Popiežiaus Pranciškaus  laišką jaunimui bei pasidalino savo 

gyvenimo istorijos liudijimu. Po katechezės koncertavo grupė „Cherry Cake“. Linksmai praleidę laiką 

koncerto skubėjo į Telšių „Džiugo“ gimnaziją, kurioje klausė įvairių paskaitų ir skaniai papietavo. Nuo 

17.00 iki 18.00 val. Telšių katedroje vyko pamaldos – adoracija, vadovaujama kan. Viktoro Ačo. Pamaldų 

metu giedojo Priekulės parapijos jaunimas. Šv. Mišias aukojo Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, jaunimo 

dvasios tėvai ir kiti kunigai. Šv  Mišių metu savo nuostabiomis giesmėmis džiugino Telšių mažosios 

parapijos jaunimas. 

       Sušilę Dievo meilės šviesoje, pakylėti ir linksmai nusiteikę visi grįžo namo kupini nuostabių 

įspūdžių ir apmąstymų. 

 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1071-atsinaujinimo-diena-telsiuose-buk-kas-esi


 

Pradinių klasių mokinių konferencija – šventė 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2019 gruodžio 12 08:52  

Lapkričio 29 dieną Skuodo Bartuvos progimnazijoje vykusioje regioninėje pradinių klasių mokinių 

konferencijoje–šventėje „Tiriame, kuriame, eksperimentuojame“ dalyvavo ir mūsų gimnazijos pradinukai. 

29 pranešimus – projektus dalyviai pristatė dirbdami trijose sekcijose. Vaizdžiai pristatę parengtą medžiagą, 

mažieji pranešėjai jautėsi puikiai. 

Už dideles pastangas, kantrybę, surinktą ir pristatytą medžiagą, visoms komandoms įteikti 

simboliniai „Oskarai“ ir padėkos. 

Pranešimus pristatė: 

1 klasė - „Kaip pirmokai piemenėliais mokėsi būti“, mokytoja metodininkė Nijolė Statkienė. 

2 klasė – „Ar tikrai druska yra baltoji mirtis?“, mokytoja metodininkė Aušra Račienė. 

4a klasė - „Kaip užsidirbti patiems pinigų?“, mokytoja metodininkė Diana Kristutienė. 

3 ir 4b klasės „Doun(a) kepė, kep i keps“ – vyresnioji mokytoja Elida Daniuvienė ir mokytoja 

metodininkė Roma Pociuvienė. 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1070-pradiniu-klasiu-mokiniu-konferencija-svente-2


 

 

 

Meninio skaitymo konkursas 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2019 gruodžio 12 08:10  

Gruodžio 6 d. jau ketvirtus metus tradiciškai į Ylakių gimnaziją rinkosi pradinukai iš viso Skuodo 

rajono. Čia vyko meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo net 29 mokiniai. Džiaugiamės, kad gerai 

sekėsi ir mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniams. 

Antrokė Samanta Stonytė užėmė II vietą, jos mokytoja Aušra Račienė, Gedas Kaniava iš 4a klasės 

taip pat užėmė II vietą, jį paruošė mokytoja Diana Kristutienė, o pirmokas Jomantas Kaupys laimėjo III 

vietą, jam ruoštis padėjo mokytoja Nijolė Statkienė. Sveikiname nugalėtojus ir jų mokytojas. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1069-meninio-skaitymo-konkursas-3


 

 

Darbo vizitas Turkijoje 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2019 gruodžio 12 08:08  

Ylakių gimnazija dalyvauja Erasmus+ projekte ”Watchful European Young Environmentalists”, 

kurio veiklą finansuoja Europos Komisija. Gruodžio 1-6 dienomis anglų kalbos mokytoja metodininkė, 

direktoriaus pavaduotoja ugdymui Oksana Vilkauskienė ir biologijos mokytoja metodininkė Rasa 

Petrulevičienė lankėsi Turkijoje, Aydin mieste. Tai buvo trumpalaikė mokytojų išvyka į Turkijos privačią 

AYDINKENT mokyklą, kur susipažinta su projekto partneriais, pasidalinta darbais, atsakomybėmis, gilintos 

socialinės kompetencijos, bendradarbiauta su mokytojais iš Rumunijos, Italijos, Portugalijos ir Turkijos, 

numatytos veiklos gamtosauginio projekto įgyvendinimui ir tobulinimui. 

Aydin mieste iš viso gyvena 143 tūkstančiai gyventojų. Vietiniai šį miestą vadina nedideliu 

miesteliu, nors mums jis pasirodė didelis, išsiskiriantis gražia architektūra miestas. Kad pažintume Aydin 

regioną, meras pakvietė į susitikimą “valdžios namuose”. Jis pristatė miesto pasiekimus ir iššūkius, su 

kuriais susiduria bendruomenė, domėjosi, kuo žymios partnerių šalys, nes apie kai kurias labai mažai buvo 

girdėjęs. Pavyzdžiui, nežinojo, kas yra gintaras. 

Mokykla, kurioje lankytasi, tai viena iš daugelio privačių mokyklų Turkijoje, kur sustiprintai 

mokoma tiksliųjų mokslų. Mokiniai į šią mokyklą gali patekti baigę 8 klases, išlaikę stojamuosius 

egzaminus ir dalyvavę motyvaciniame pokalbyje. Tai nedidelė mokykla, kurioje mokosi apie 90 mokinių, 

dirba apie 20 mokytojų. Pamokos prasideda 9 valandą ryto ir baigiasi 5 valandą vakaro. Viena pamoka 

tęsiasi 40 minučių. Kaip pasakojo viena iš mokinių, “geriau produktyviai dirbti 40 minučių, negu be reikalo 

sėdėti svajojant, iš nuovargio nesukaupiant dėmesio”. Mokiniai turi vienos valandos pietų pertrauką, kai visi 

pietauja. Pertraukų metu mokiniai žaidžia mokyklos stadione, geria arbatą lauko kavinėje. Įdomu tai, kad 

šeštadieniais mokiniai papildomai po penkias valandas ruošiasi dalykinėms olimpiadoms, baigiamiesiems 

egzaminams. Baigdami mokyklą mokiniai laiko 4 privalomus egzaminus, vienas iš jų - religijos. Baigę 

mokyklą renkasi studijas aukštosiose mokyklose ne tik Turkijoje, bet ir užsienyje. Populiariausios profesijos 

yra medicina, teisė, informacinės technologijos. Per metus minėtoje mokykloje tėvai uš savo vaikų 

išsilavinimą moka po 7 - 8 tūkstančius eurų, labai gerai besimokantieji už mokslą moka mažiau, tačiau už 

šiuos pinigus besimokantieji aprūpinami vadovėliais, kitomis mokymosi priemonėmis, uniformomis, 

nemokamai gauna pietus. Klasėse mokinių nėra daug. Mažiausia klasė, kurioje mokosi 4 mokiniai, o 

didžiausia klasė - 11 mokinių. Šioje mokykloje mokiniai mokosi nuo 9 iki 12 klasės. 

Visus projekto dalyvius papirko mokinių nuoširdumas ir geranoriškumas. Pirmą viešnagės 

mokykloje dieną mokiniai įdomiai ir informatyviai pristatė kiekvieną projekte dalyvaujančią šalį. Šis 

projektas – aplinkosauginis, skirtas atliekų perdirbimui ir pakartotiniam jų panaudojimui, todėl paskutinę 

projekto dieną mokiniai rodė, ką galima pagaminti iš panaudotų atliekų: lesyklėles paukšteliams, mini žaliąjį 

sodą, kur berniukai plastikiniuose buteliuose sodino gėles, senį besmegenį iš plastikinių stiklinių, kartu su 

mokytojais iš užsienio šalių gamino snaiges, skirtukus, ant kurių rašė prasmingas citatas. Pasirodo, jog 

Turkijoje gėlininkyste užsiima tik vyrai, nes gėles, kaip ir moteris, reikia globoti - taip bent jau aiškino gėles 

sodinantys berniukai.  

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1068-darbo-vizitas-turkijoje


Šio projekto metu ne tik dalintasi patirtimi su užsienio šalių mokytojais, bet ir pakeliauta po 

Turkiją, aplankyti senovinis Efeso miestas, Sirince kaimelis ir Kušadasi kurortas. 

Efesas - senovinis miestas, esantis Egėjo jūros pakrantėje. I a. pr. Kr. Efesas buvo vienas iš 

didžiausių miestų visoje Romos imperijoje, pasižymėjęs vienu iš septynių senovinio pasaulio stebuklų – 

Artemidės šventykla. Efeso griuvėsiai yra saugomi didelėje archeologinėje vietovėje, todėl tai yra vienas iš 

populiariausių turizmo objektų Turkijoje. Jo lankytinoms vietoms priskiriamas masyvus teatras, Adriano 

šventykla. Tai buvo vienas iš penkių didžiausių Romos imperijos miestų, tad nors atkasta tik 20% griuvėsių 

– įspūdis nepakartojamas. Galima pamatyti vieną didžiausių Antikinio pasaulio bibliotekų, milžinišką teatrą, 

kolonų gatvę, kur vykdavo prekyba, šventyklas sudievintiems imperatoriams, miesto „tarybos“ salę ir agorą, 

kurios centre, idant pritrauktų klientus prekybai, kovodavo gladiatoriai. Iš „pikantiškų detalių“ būtų galima 

paminėti viešus tualetus, į kuriuos ant vergų prišildytų sėdynių turtingi romėnai, filosofai ir išminčiai eidavo 

pabendrauti; beraščiams skirtą viešnamio reklamą; ir nemažai smulkmenų, leidžiančių gyvai įsivaizduoti, 

koks gyvenimas vyko prieš 2000 metų tame mieste, kai jame gyveno iki 250 000 žmonių: skyles arkliams 

pririšti, gatvių įrėžas, kad neriedėtų karietos. Gidai pasimėgaudami šokiruoja turistus pasakodami, kaip 

romėnai rinkdavo tualete šlapimą, kad jame galėtų mirkyti odas, ar išvemdavo maistą, kad nesustorėtų. 

Efese labai daug katinų ir šunų – kai kuriems turistams jie atrodo įdomesni nei pats miestas.  

Kur būta Efeso uosto, dabar – lyguma, o pakrantė – tik už 8 km, Kušadasio kurorte. Kušadasis – 

didžiausias Egėjo pakrantės kurortas, kuris labiau mėgstamas Vokietijos ir Anglijos senjorų, nes įsigyti vilą 

įmanoma sumokėjus apie šešiasdešimt tūkstančių eurų.  

Dar ilgai liks atmintyje įdomi Turkijos istorija, gardus maistas “tiesiai iš Egėjo jūros” ir nuoširdūs 

bei įdomūs žmonės. Ši viešnagė buvo darbinga, naudinga ir prasminga.  

Ylakių gimnazija 

Biologijos mokytoja metodininkė R.Petrulevičienė 

Anglų kalbos mokytoja metodininkė O.Vilkauskienė 

 



 

 

 

Sveikiname su pergalėmis 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2019 lapkričio 28 11:55  

Sveikiname zoninių kvadrato varžybų tarp miesto mokyklų II vietos ir tarp kaimo vietovių 

mokyklų I vietos laimėtojas: 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1067-sveikiname-nugaletojus-1-2vietos


Tomą Karubaitę, 6 kl. 

Aistę Štaškutę, 6 kl. 

Urtę Momkevičiūtę, 4 kl. 

Evitą Juodeikytę, 6 kl. 

Skaistę Būtaitę, 5 kl. 

Eveliną Udalcovą, 5 kl. 

Emilę Šliačkutę, 5 kl. 

Akvilę Jonušaitę, 5 kl. 

Aureliją Šličiūtę, 4 kl. 

Mantilę Milvydaitę, 6 kl. 

 

Pirmokai rašė žąsies plunksna 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 lapkričio 26 06:48  

Pirmokai jau nuo rudens vykdo klasės projektą „Kaip pirmokai piemenėliais mokosi būti“. 

Mokiniai norėjo sužinoti, kokie vaikai buvo prieš 100 metų, kaip atrodė, ar jie mokėsi, kokius žaidimus 

žaidė, todėl lankėsi įvairiuose muziejuose, edukacijose, Ylakių miestelio bibliotekoje, kultūros centre. 

Sužinojo apie svarbiausio piemenėlių darbo - ganymo - papročius ir tradicijas. Darė botkočius, vijo botagus, 

pūtė švilpynaites, degė laužą ir kepė bulves, ,,šaukė” žiemą. 

O visai neseniai apsilankę Žemaitės memorialiniame muziejuje Bukantėje dalyvavo edukaciniame 

užsiėmime “Rašymas žąsies plunksna”, nes ir piemenėliams baigus ganiavą atsirasdavo laiko mokslams. 

Edukacinės programos vadovė pasakojo pirmokams apie tuometinę lietuvių buitį, parodė įvairių namų 

apyvokos daiktų. Po to mokinukai apžiūrėjo, į kokius sąsiuvinius anksčiau rašydavo vaikai, iš kokių knygų 

mokėsi. Pabandė rašyti žąsies plunksna, tačiau ne visiems lengvai sekėsi, dažnai teko mirkyti plunksną į 

rašalą, nevienodai gulė ir raidės. Vėliau vadovė pasakojo apie tai, kad anksčiau mokykloje ypatingas 

dėmesys buvo skiriamas drausmei. Jei vaikai per pamoką kalbėdavo, jiems reikėdavo klūpėti pusvalandį ant 

žirnių ir kalbėti poterius. Tokios bausmės pirmokus nustebino, bet visi norėjo jas išbandyti. Žinoma, 

klūpėjimas truko vos keletą sekundžių. To užteko, kad suprastų, kaip tai nemalonu. 

Pirmokų mokytoja N. Statkienė džiaugėsi, kad tokių edukacijų dėka ugdomas mokinių noras pažinti 

ir perimti tautos istorinę atmintį. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1066-pirmokai-rase-zasies-plunksna


 

 

 

 
 

 



„Kon jauns ėšmuoks, sens naužmėrš“ 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2019 lapkričio 21 14:12  

Lapkričio 15d. Gargždų „Minijos“ progimnazijoje vyko baigiamasis etnokultūros projekto „Kon 

jauns ėšmuoks, sens naužmėrš“ renginys „Pasirokoukem žemaitėška“, skirtas Žemaitijos metams paminėti. 

Klaipėdos rajono ir apskrities pradinukai demonstravo savo žemaitišką tarmę pasakodami linksmus 

nutikimus, skaitydami eiliuotus kūrinius. Renginyje dalyvavo Ylakių gimnazijos 4a klasės mokiniai Urtė 

Momkevičiūtė ir Ignas Jonauskis. Jie abu pelnė žiūrovų simpatijas, pagyras už kūrinių pristatymo 

originalumą. Vaikai apdovanoti padėkomis, simbolinėmis dovanėlėmis. Šventę žemaitiškomis dainomis 

puošė ansamblis „Dainužė“, šoko progimnazijos 4d klasės mokiniai. Po renginio niekas neskubėjo namo. 

Vaikai vaišinosi sultimis, sausainiais. Mokytojai, Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo skyriaus 

specialistės, „Minijos“ progimnazijos administracija prie kavos puodelio traukė žemaitiškas dainas, 

nuoširdžiai bendravo, dalijosi patirtimi ir diskutavo „Kas yra svarbiau organizuojant   tokius renginius - 

„šventė“ ar „konkursas“? Atsakymas - tai šventės dalyvių gausa, šypsenos veiduose, šiltas vaikų palaikymas, 

padrąsinimas. 

  

 

Knygų skaitymo skatinimas – edukacinės pamokos kitose erdvėse 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2019 lapkričio 18 12:37  

Šių dienų vaikui knygų skaitymas tampa tikru iššūkiu. Kaip padėti? 4a klasės mokiniai, išsiaiškinę 

neskaitymo priežastis, susidarė patarimų planą ir skaitymo dienotvarkę, kurios laikytis padėjo tėveliai, ir 

nuosekliai ją įgyvendino: skaitė, pristatė knygas klasės draugams, dalijosi patarimais, įspūdžiais, kaip kam 

sekėsi, ir išsikėlė tolimesnius savo tikslus. Rezultatas - sėkmės pajutimas, savęs įsivertinimas, draugų 

įvertinimas... ir edukacinės pamokos Šiauliuose. 

Šiaulių rajono viešojoje bibliotekoje labai pasidžiaugė mūsų idėja, veikla, o mes patyrėme visai 

kitokių potyrių – susipažinome su Ebru terapija – piešėme ant vandens, rašėme 3D rašikliais, piešėme ant 

stiklinio molberto, dėliojome medinę dėlionę. Išmaniojoje mokykloje, dalyvaudami „Lego ir virtuali 

realybė“ pamokoje, daug sužinojome apie Saulės sistemą, o ypač apie Marsą ir jame „gyvenančius“ robotus, 

ką jie veikia, žiūrėjome informacinį filmą. O kiek emocijų patyrėme virtualiai tyrinėdami kosmosą! Grupėse 

sukonstravę robotus, rungtyniavome, kieno greitesnis, dalyvavome dvikovose. 

Fotografijos muziejuje, išklausę įdomų gido pristatymą apie muziejų, pirmą kartą tamsioje 

laboratorijoje, apšviestoje raudona šviesa, vaikai gamino fotogramas, o palipę ant muziejaus stogo gėrėjosi 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1065-kon-jauns-esmuoks-sens-nauzmers
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1064-knygu-skaitymo-skatinimas-edukacines-pamokos-kitose-erdvese


miesto vaizdais. Kelionę tradiciškai užbaigė lankydamiesi prie Geležinės lapės, Auksinio berniuko ir Kryžių 

kalne. 

  

 

 

 

 

 



 

Skaitome žemaitiškai 

Atnaujinta: Penktadienis, 2019 lapkričio 15 12:23  

  

Lapkričio 8 d. Skuode kaip ir kasmet vyko žemaitiškai skaitančių mokinių konkurso rajono etapas. 

Iš mūsų gimnazijos jame dalyvavo net devyni skaitovai. Tai trečiokė Viktorija Gineitytė, 4a klasės mokiniai 

Martynas Jonauskis, Ignas Jonauskis ir Urtė Momkevičiūtė, septintokė Deimantė Kaupytė, aštuntokė Donata 

Grabytė, 1a klasės gimnazistės Diana Juočinskytė ir Vilma Bukauskaitė bei 2a klasės gimnazistė Imelda 

Žutautaitė. 

Sėkmė lydėjo Donatą Grabytę ir Imeldą Žutautaitę, kurios savo amžiaus grupėse užėmė III vietą. 

Mergaitėms pasiruošti padėjo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos Virginija Šarlauskienė ir Asta 

Gūžienė. 4a klasės mokinys Ignas Jonauskis (mokytoja Diana Kristutienė) pelnė nominaciją už pristatymo 

originalumą, o G1a klasės mokinė Diana Juočinskytė (mokytoja Asta Gūžienė) pelnė nominaciją už kūrinio 

originalumą. 

  

Olimpinis mėnuo 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2019 lapkričio 13 14:13  

  

Rugsėjo 30 – spalio 27 dienomis Ylakių gimnazijos 2 ir 4a klasių pradinukai kartu su mokytojomis 

Diana Kristutiene ir Aušra Račiene aktyviai dalyvavo tęstiniameLR Sveikatos apsaugos ministerijos, LR 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto organizuojamame projekte 

„Olimpinis mėnuo“. Jo tikslas – padėti pradinukams atrasti sveiką gyvenseną ir fizinį aktyvumą, kaip 

įtraukiančią, linksmą ir naudingą veiklą. 

Projekto metu didelis dėmesys buvo skiriamas  keturioms temoms: 

fiziniam aktyvumui –Ąžuolas galingasis; 

sveikai mitybai – Amis Kilniaširdis; 

ekrano laikui – Una Superbičiulė; 

vaikų gerovei – Luka Kibirkštis. 

Pirmą projekto savaitę, susipažinę su Ąžuolu Galinguoju, pradinukai diskutavo apie fizinio 

aktyvumo naudą ir svarbą, apie džiaugsmą ir teigiamas emocijas, kurias sukelia judėjimas. Kiekvieną rytą 

prieš pamokas atliko Ąžuolo mankštą, pamokų metu – judriąsias pertraukėles, linksmus žaidimus, 

įdomiąsias užduotis. Antrą savaitę Amsis Kilniaširdis pasakojo apie sveikos mitybos naudą, svarbą, apie 

nesveikos mitybos pasekmes. Vaikai gamino ir ragavo kokteilius, o košės dieną šventė “kirsdami” 

mėgstamą garuojančią košę. Toliau kiekvieną rytą mankštinosi, atliko mėgstamiausius pratimus. Trečią 

savaitę vaikai su Una Superbičiule aiškinosi, kas yra gerovė, kokią įtaką ji turi vaikų sveikatai. Kalbėta apie 

savijautą, elgesį, daugiau dėmesio skirta bendravimui, judėjimui. Ketvirtą savaitę Luka Kibirkštis pasakojo 

apie rekomenduojamą laiką, skirtą ekranams (telefonams, plančetėms, kompiuteriams), taip pat apie žalą, 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1063-skaitome-zemaitiskai
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1062-olimpinis-menuo


kurią daro ekranai vaikų sveikatai ir savijautai. Visą savaitę per pertraukas vaikai bendravo su draugais, 

žaidė stalo žaidimus, stalo tenisą, skaitė, o telefonai “ilsėjosi” dėžutėje ar kuprinėje. 

Projektas pristatytas ir tėveliams, kurie pagal savo galimybes irgi į jį įsitraukė, atliko savaitgalio 

užduotis. Projekto veiklos vaikams suteikė daug teigiamų emocijų ir sveikos gyvensenos žinių. 

 

 

 
 



Matematikų rudens derlius 

Atnaujinta: Penktadienis, 2019 lapkričio 22 11:14  

  

Spalio 30 dieną Kretingos rajono Salantų gimnazijoje vyko jubiliejinis 20-asis „A. Ivanausko 

komandinis matematikos uždavinių sprendimo konkursas“. Ylakių gimnazijai tai buvo tryliktasis konkursas. 

Matematikų varžytuvėse dalyvavo trys gimnazijos komandos. 

Geriausiai sekėsi 5-6 klasių mokinių komandai: šeštokai Mantilė Milvydaitė, Tadas Motūzas, 

Nedas Šliačkus, penktokai Urtė Momkutė, Paulius Razma užėmę III vietą. Mokinius konkursui ruošė 

matematikos vyresnioji mokytoja Zita Jagminienė.  

Gerai sekėsi ir 7-8 klasių komandai. Aštuntokai Arnas Bertulis, Gabrielius Butkus, Elžbieta 

Savickaitė ir septintokas Deividas Jokšas tenkinosi ketvirta vieta. 

3-4 klasių komandoje dalyvavo Gedas Kaniava (4a kl.), Rusnė Žilėnaitė ir Mindaugas Stonys (4b 

kl.), Viktorija Gineitytė ir Liberta Šaulytė (3 kl.). 

Mokiniai ne tik sprendė užduotis, bet susipažino su Salantų miesteliu, gimnazijos istorija bei 

sportavo. 

Lapkričio 8 d. Rietave vyko 18-oji Žemaitijos zonos ilgųjų gimnazijų komandinė olimpiada I-II ir 

III-IV gimnazinių kl. mokiniams. Jie kovojo dėl mokytojo Kazio Šikšniaus įsteigtos taurės. Į olimpiadą buvo 

pakviesta 15 gimnazijų iš įvairių Žemaitijos rajonų. Užduotis olimpiadai ruošė ir joje dalyvavo Vilniaus 

universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto dėstytojai: doc. dr. Antanas Apinys, doc. dr. Romualdas 

Kašuba, doc. dr. Edmundas Mazietis, dr. Aivaras Novikas, prof. Eugenijus Stankus, dr. Jonas Šiurys ir Ugnė 

Šiurienė. 

Mūsų gimnazijos III-IV klasių mokiniai Justas Juzumas, Paulina Krasauskaitė, Gabija ir Indrė 

Stonkutės užėmė III vietą. Gimnazijos I-II klasių mokiniai Fausta Jančauskaitė, Evelina Pėkutė, Motiejus 

Savickas, Eimantas Buivydas iškovojo 4 vietą. 

Mokiniai turėjo galimybę pabendrauti su universiteto dėstytojais. Klausėsi jų paskaitos.  

Už gerus pasiekimus šių metų pasiekimus Ylakių gimnazija buvo pakviesta dalyvauti kitų metų 

olimpiadoje (lapkričio 6 d.). 

Matematikos mokytoja metodininkė A. Gedvilienė 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1061-matematiku-rudens-derlius


 

Kvadratas 2019 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 lapkričio 12 14:16  

SVEIKINAME NUGALĖTOJUS IR JŲ MOKYTOJĄ VACLOVĄ 

GALINSKĄ! 

RAJONO MERGAIČIŲ KVADRATO VARŽYBOSE 1 VIETĄ LAIMĖJO: 

  

TOMA KARUBAITĖ, 6 kl. 

AISTĖ STAŠKUTĖ, 6 kl. 

ANGELĖ VAITKUTĖ, 6 kl. 

EVITA JUODEIKYTĖ, 6 kl. 

SKAISTĖ BŪTAITĖ, 5 kl. 

EVELINA UDALCOVA, 5 kl. 

EMILĖ ŠLIAČKUTĖ, 5 kl. 

AKVILĖ JONUŠAITĖ, 5 kl. 

AURELIJA ŠLIČIŪTĖ, 4 kl. 

URTĖ MOMKEVIČIŪTĖ, 4 kl. 

  

  

 
RAJONO BERNIUKŲ KVADRATO VARŽYBOSE 2 VIETĄ LAIMĖJO: 

DOMANTAS JONUŠAS, 6 kl. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1060-kvadratas-2019


GVIDAS JUODEIKIS, 6 kl. 

TADAS MOTŪZAS, 6 kl. 

KAROLIS NIKARTAS, 6 kl. 

NEDAS ŠLIAČKUS, 6 kl. 

ARONAS VAGRYS, 6 kl. 

EDVINAS VERKYS, 6 kl. 

AUGUSTAS MOMKEVIČIUS, 5 kl. 

LAURYNAS ŠLIČIUS, 5 kl. 

ARNAS DRUNGYS, 6 kl. 

 

Pamoka žvėrių apsuptyje 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 lapkričio 12 14:05  

  

Šį rudenį 1 klasės mokiniams mokytoja Nijolė Statkienė suorganizavo išvyką į Žvėrinčių Telšių 

rajone. Ten vaikai dalyvavo gyvosios gamtos pamokoje. Tai buvo puiki proga susipažinti su miško žvėrelių 

gyvenimu, išmokti skirti ir apibūdinti juos pagal išorę, elgesį, gyvenimo būdą. Telšių miškų urėdijos 

girininkas papasakojo apie tai, kaip gyvena Žvėrinčiaus gyventojai. Vaikai smagiai laiką leido stebėdami 

visus čia gyvenančius žvėris ir paukščius: meškiną Timofėjų, lapes, muflonus, stirniukę, elnius, stumbrus, 

lūšis, apuokus. Didelį įspūdį pirmokams padarė meškinas, kuris iš jų rankų drąsiai laižė medų, bei gražuolės 

lūšys, tupinčios aukštai eglėse ir gudriais žvilgsniais sekančios kiekvieną praeinantįjį. 

Vaikams ekskursija labai patiko. Pasisėmę naujų žinių bei pakvėpavę grynu oru grįžo namo pilni 

gerų emocijų. 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1059-pamoka-zveriu-apsuptyje


 

 

 

 

4a klasės mokiniai už sveikesnius įpročius! 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 lapkričio 12 14:01  

Pirmąjį šių mokso metų mėnesį pastebėjome, kad klasės šiukšlinėje vis dažniau ėmė „puikuotis“ 

viena už kitą gražesnė saldumynų, submarinų, kebabų, bandelių pakuotės, dėžutės, sulčių, gazuotų gėrimų 

tuščia tara ... Ką daryti?  Ketvirtokai – protingi, dideli  vaikai – tad spalio mėnesį dirbo iš peties: nagrinėjo 

pakuočių sudėčių lenteles, žiūrėjo sveiką gyvenseną propaguojančias laidas, skaitė įvairią informaciją, 

domėjosi sportininkų, žymių žmonių sveika gyvensena. Į pamokėles, valandėles kvietėsi mokyklos 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistę Dalią Gudauskienę. Pamokoje apie skysčių naudą organizmui 

vaikai sužinojo, kiek ir kodėl reikia gerti paprastą vandenį, kokie skirtumai yra tarp pirktinių ir naminių 

sulčių, kuo skiriasi sulčių gamyba namuose ir spaudykloje, kas yra pasterizavimas, konservantai, kiek 

cukraus „suvalgome“ išgėrę vieną stiklinę saldaus gėrimo. O pamokos pabaigoje ragavome  ką tik išspaustų 

įvairių vaisių, daržovių sulčių. Rytmečio valandėlėje „Fizinio aktyvumo nauda“ po rytinės mankštos Dalia 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1058-4a-klases-mokiniai-uz-sveikesnius-iprocius


Gudauskienė  pristatė fizinio aktyvumo piramidę, aptarė gryno oro reikšmę, jo būtinybę mūsų organizmui. 

Valandėlėje „Pieno nauda“ pažiūrėję nuotaikingą laidą vaikams apie pieno produktų naudą vaikui, pasidaliję 

prisiminimais iš pažintinės išvykos į pieno ūkį, išsiaiškinome pieno ir jo produktų svarbą augančiam vaikui, 

sužinojome, kokių augalinių pieno rūšių dar yra, pažaidę „Pieno kokteilio iššūkį“ (žaidimo principai: 

draugystė, pagarba, tobulėjimas), gaminome ir ragavome pieno – vaisių koktelius. Minint tarptautinę košės 

dieną sveikatos specialistė priminė sveikos mitybos piramidę. Vaikai skaitė ir nagrinėjo istoriją apie Dribsę 

ir Dribsnį, ragavo savo ir draugų mamyčių išvirtas grikių, avižų, ryžių, keturių grūdų, perlinių, manų, 

kukurūzų kruopų košes. 

Spalio 15d. minėjome pasaulinę rankų plovimo dieną.  

Po aktyvių, informatyvių, netradicinių veiklų ketvirtokai dieną stengiasi pradėti išgerdami vandens 

stiklinę, klasėje daugėja vandens gertuvių. Vaikai pertraukas aktyviai leidžia lauke, vėdina klasę, plauna 

rankas, namuose padeda tėveliams, keturias dienas valgo valgykloje arba savo atsineštą maistą, o „nuklysti“ 

sau leidžia tik penktadieniais.  

Dėkojame mūsų gimnazijos sveikatos priežiūros specialistei už nuoširdų bendradarbiavimą. 

 

 

 



 

Šauniausios klasės ekskursija 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 lapkričio 12 13:55  

  

Šių metų rugsėjo mėnesį, po to, kai dar pavasarį buvome tituluoti šauniausia gimnazijos klase, 

išvykome į ekskursiją. Ilgai svarstę, nusprendėme vyti į Kauną, vadinamą laikinąja Lietuvos sostine. 

Pirmiausia apsilankėme edukaciniame užsiėmime „Pabėgimas iš IX forto“. Ten mus pasitiko gidas, kuris 

papasakojo apie filmuose ir knygose įamžintą 64 kalinių - lavonų degintojų - pabėgimo iš IX forto istoriją, 

sužinojome apie holokausto įvykius Antrojo pasaulinio karo metais, ką reiškia IX forto kodinis pavadinimas 

„1005B“. Išsiaiškinę pabėgimo galimybes ir pasiruošimo tam detales, įsijautėme į bėglių vaidmenis ir patys, 

sudėlioję pabėgimo planą, sėkmingai „pasprukome“ iš forto. Atlikę užduotis, padėkojome gidui ir tęsėme 

pažintį su Kaunu vaikščiodami po miestą.  

Kitas mūsų kelionės tikslas - Nacionalinis Kauno dramos teatras. Nuvykę ten, turėjome galimybę 

patekti į tokias patalpas, kur paprastas žiūrovas nepatenka. Mes sužinojome, kaip paruošiama scena ir visos 

dekoracijos spektakliams. Taip pat sužinojome, kad Nacionalinio Kauno dramos teatro pastate veikia trys 

vaidybinės aikštelės: Didžioji scena, Rūtos salė, Ilgoji salė ir Mažoji scena. O dar kur grimo kambariai, 

grimo cechas, siuvykla, butaforijos dirbtuvės, kuriose ir gimsta spektaklių dekoracijos bei patys įvairiausi 

spektakliuose naudojami daiktai. Iš Nacionalinio Kauno dramos teatro dalindamiesi įspūdžiais visi kartu 

nukeliavome į Karo muziejų, kur dalyvavome dar vienoje edukacinėje programoje „Karinė operacija „Žinių 

bomba“.  

Karo muziejuje mus pasitiko labai maloni mergina, kuri viską papasakojo ir paaiškino užsiėmimo 

taisykles. Susiskirstę į dvi grupes, muziejaus erdvėse ieškojome kodinėmis spynomis užrakintų „žinių 

bombų“ ir per kuo trumpesnį laiką turėjome „nukenksminti“ grėsmę keliančius užtaisus, įvykdydami įvairias 

užduotis. Ten ne tik šauniai praleidome laiką, bet ir sužinojome svarbiausias Lietuvos istorijos datas bei 

faktus. Po tokio įdomaus užsiėmimo išvykome į prekybos centrą „Akropolis“, kur pabuvę porą valandų 

išvažiavome namo. Važiuodami šnekučiavomės, dainavome ar tiesiog prisiminėme dienos įspūdžius.  

Taip ir baigėsi šauniausios klasės ekskursija. Mes džiaugiamės, kad gimnazijoje organizuojamas 

toks konkursas ir esame labai dėkingi savo klasės vadovei  Zitai Jagminienei, kuri padėjo pasiekti šį titulą, 

rūpinasi ir stengiasi dėl mūsų. Tikimės, kad tai ne paskutinė šauniausios klasės ekskursija.  

Vilma Bukauskaitė,  

Ylakių gimnazijos G1a klasės mokinė  

Nuotraukos iš autorės albumo 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1057-sauniausios-klases-ekskursija


 

 

 



 

SVEIKINAME! 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2019 lapkričio 11 06:27  

  

Spalio 30 d. Salantų gimnazijoje vyko dvidešimtasis A. Ivanausko komandinis matematikos 

uždavinių sprendimo konkursas. Jame dalyvavo trys mūsų gimnazijos komandos. 

5-6 klasių grupėje mūsų gimnazijos komanda, kurią ruošė mokytoja Zita Jagminienė, užėmė 3 
vietą: 

URTĖ MOMKUTĖ, 5a kl. 
PAULIUS RAZMA, 5b kl. 
MANTILĖ MILVYDAITĖ, 6 kl.  
NEDAS ŠLIAČKUS, 6 kl. 
TADAS MOTŪZAS, 6 kl. 

 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1056-sveikiname-matematikai191030


Pyragų diena 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2019 lapkričio 07 14:37  

Š.m. lapkričio 6d. mūsų gimnazijos mokinių seimas organizavo Pyragų dieną. Nuo ankstaus ryto 

mokiniai ir net jų mamos į mokyklą ėjo nešini kvapniais pyragais. Po 4 pamokų visi rinkosi gimnazijos fojė, 

kur mokiniai ir gimnazijos darbuotojai, tėveliai gardžiavosi skaniausiais pyragais. Paragavę pyragų nepraėjo 

ir pro aukų dėžutę. 

Mokinių seimas nuoširdžiai dėkoja visiems, kurie dalyvavo šioje iniciatyvoje. Šaunu, kad pavyko 

surinkti net 200 eurų, už kuriuos bus nupirktos ortopedinės pagalvės sėdėjimui. 

 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1055-pyragu-diena


 

Konkursas „Lietuvos gamtininkas“ 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2019 lapkričio 06 06:59  

Spalio 24 d. Ylakių gimnazijos 8 klasės mokinė Mantė Vilkauskaitė dalyvavo respublikiniame 

konkurse „Lietuvos gamtininkas“, kuris vyko neįprastoje aplinkoje – „Zooparke“ Vilniuje. Mantė buvo 

pakviesta dalyvauti konkurso finale, kai atliko užduotis apie gamtą ir išsiuntė konkurso vertinimo komisijai. 

Mantė ne tik pasitikrino savo praktines žinias apie gamtą, bet ir galėjo susipažinti su zooparko gyvūnais, 

kurių čia yra per 60 rūšių. 

 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1054-konkursas-lietuvos-gamtininkas


 

Pamoka kitaip 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2019 lapkričio 06 06:49  

Spalio 25 dieną 5, 6 ir 7 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų Kristinos Nikartienės, Elvyros 

Matutienės ir Rasos Petrulevičienės, dalyvavo edukacinėje pamokoje „Dinozaurų parke 

DINO.LT“.  Teorines ir praktines pamokas apie dinozaurus mokiniams vedė parko darbuotojos. Jos 

papasakojo apie dinozaurų požymius, gyvenimo ypatybes. Mokiniai susipažino su daugiau nei 40 natūralaus 

dydžio, šnypščiančiais, vandeniu besispjaudančiais bei riaumojančiais dinozaurais. Mokiniai išgirdo 

prielaidas, kodėl prieš 65 mln. metų išnyko dinozaurai. Be  teorinių užsiėmimų  mokiniai dalyvavo 

praktinėje pamokoje  „Atrask dinozaurą“, jie turėjo tapti paleontologais ir patys naudodami kaltus ir 

plaktukus atrasti savo dinozaurus gipso plokštelėse. 

 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1053-pamoka-kitaip


 

Pirmokų krikštynos 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2019 spalio 31 06:36  

Pirmokų krikštynos 

„Visus, visus! Visus, visus! 

Ir didelius, ir mažučius! 

Karalius rūmų išdidus 

Pirmokai, krikštyt kviečia Jus! 

Čia kaukių balių rengia jis, 

Svečių iš pasakų atvyks. 

Princesė, paukščiai ir vorai, 

Žvėreliai, lėlės ir vaikai, 

Su nuotaika linksma, gera 

Atvykt į šventę kviečiame!“ 

Šitokiu kvietimu spalio 25 d. Ylakių gimnazijos karalystės karaliaus pasiuntiniai visus pradinukus 

kvietė į Pirmokų krikštynas! Nuo pat ryto pradinukai šurmuliavo, ruošėsi, puošėsi neįprastai dienos veiklai, 

jau daug metų skaičiuojančiam tradiciniam renginiui. Šiemet visi rinkosi į “Pasakų karalystę”, o kelias į ją 

buvo pilnas kliūčių, staigmenų... Pirmokai turėjo įveikti įvairias trečiokų ir antrokų paruoštas užduotis: 

„Pralįsk tunelį“, „Taiklioji ranka“, „Raganų šluotų kliūtis“, „Milžiniško akmens ridenimas“, „Kiškio 

šuoliukai“, „Pasisveikinimas su mišo žvėreliais“, o Baubą pasveikinti galėjo tik apsiavę Milžino klumpėmis 

ir atbėgę pas jį. Atvykę į gimnazijos aktų salę vaikai pateko į pasakų karalystę, kurioje sveikinimo kalbą tarė 

karalius ir karaliene 

O tada ir prasidėjo linksmybės! Pasakoje-spektaklyje “Kiauliaganys” pirmokai skaičiavo, kiek buvo 

rūmų damų, kiek princesė gavo dovanų, interviu būdu sužinojome, kodėl pirmokės norėtų būti princesėmis, 

o kodėl ne... Pasisekė pasakos kiauliaganiui, kad pirmokai buvo visi drąsūs ir padėjo „surasti“ – nupiešti 

dingusius paršelius, kurie ir kriuksėjo, ir į karaliaus klausimus atsakinėjo!  

Iš pasakos-spektaklio “Išsaugokime giedrą” atėję Meškiukas su Ežiuku visiems pirmokams 

padovanojo po medžio lapą, užminė mįslių, dainavo apie rudenėlį, Šarka “vedė” gamtos pamokėlę “Ar 

pažįsti medžius?”, Voriukai šoko ir mezgė tinklą… Tada į sceną lipo šventės kaltininkai. Pasipuošę 

oranžinėmis kepurėmis, kaspinais ir plačiomis šypsenomis pirmokai skandavo, repavo ir šoko! Po 

nuotaikingo pasirodymo, davus Pirmokų priesaiką, atlaikius stebuklingo vandens lietų pirmokams 

pažymėjimus įteikė ir sveikinimo kalbą tarė gerbiamas gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus.  

O kokia šventė be skanumynų? Pirmokų mokytoja Nijolė Statkienė šventės organizatorius 

apdovanojo saldžiais prizais, o miško žvėreliai visus visus šventės dalyvius vaišino ledais!  

Ačiū visoms pradinių klasių mokytojoms ir visiems vaikams už dovanotas emocijas, dėmesį, 

nuoširdumą, draugystę... Gera, kai drauge mes tiek daug patiriame! 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1052-pirmoku-krikstynos-2019


 

 

 



 
  

Daugiau akimirkų iš šventės 

Rudens spalvos iš Ylakių Skuodo bibliotekoje 

Atnaujinta: Penktadienis, 2019 spalio 25 11:30  

  

Saulėtą 2019 m. spalio 24 dienos rytą Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios 

bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje vyko Ylakių gimnazijos antros ir trečios klasės mokinių piešinių 

parodos pristatymas ,,Rudens spalvos“ (mokytojos Aušra Račienė ir Elida Daniuvienė). Į parodos pristatymą 

linksmai nusiteikę atvyko piešinių autoriai, antros klasės mokinukai su mokytoja Aušra Račiene. Vaikai 

pristatė savo darbelius, trumpai apie juos papasakojo. Visiems rudens tema yra aktuali ir savaip graži: 

vieniems patinka krentančių lapų spalvos, kiti mėgsta grybus, o kai kurie rudens neįsivaizduoja be lietaus.  

Bibliotekos darbuotojos taip pat vaikų atvykimui ruošėsi iš anksto ir parengė keletą intelektualių, 

mąstymo reikalaujančių žaidimų, skanių prizų bei spalvingų dovanėlių. 

Džiaugiamės vaikučių kūrybingumu ir sumanumu. Tikimės, kad ir kitą kartą vaikai noriai perteiks 

spalvas ir mintis bei atvyks pasisvečiuoti į mūsų knygų karalystę, sudalyvauti parodėlėje ar pažaisti. 

Dėkojame mokytojoms už nuoširdų bendradarbiavimą, organizuojant parodą. 

Nuo spalio 24 dienos Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų 

literatūros skyriuje parodėlė ,,Rudens spalvos“ veiks visą lapkričio mėnesį, tad yra laukiami visi vaikai ir jų 

tėveliai. 

                         Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos 

                         Vaikų literatūros skyriaus vyresn. bibliotekininkė Vytautė Jautakienė 

 

https://photos.google.com/share/AF1QipMoUdje5HmXatOrXKfhVnYi5JkGQOeVY1WThV2C9_76AltOofXrzcgRaUgNusBBOQ?key=OE8yVkQ3RHpsOXpCaWZPWFVWRDZFM1E2c2diRFF3
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1051-rudens-spalvos-is-ylakiu-skuodo-bibliotekoje


 

 

 



Įdomieji gamtos ir chemijos eksperimentai 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2019 spalio 24 10:05  

Spalio 16d. biologijos kabinete vyko įdomiųjų gamtos ir chemijos eksperimentų pamoka. Penktokai 

ir trečios klasės gimnazistų grupė demonstravo bandymus pradinių klasių klasių mokiniams. Mokiniai 

stebėjo bandymus: “Prisipūtęs balionas“, „Anglies dioksido magija“, „Šokinėjantys pipirai“, “Lavos lempa“, 

“Krakmolo magija“, „Vulkano išsiveržimas“, “Slaptas raštas“, „Kolos balionas“, „Vulkanas“, “Stebuklingos 

spalvos“, “Vandenilio nustatymas”. 

Šios pamokos tikslas - didinti susidomėjimą gamtos mokslais, skatinti praktinį žinių taikymą, 

tobulinti mokinių eksperimentinių darbų įgūdžius. Pamokai vadovavo biologijos mokytoja Rasa 

Petrulevičienė ir chemijos mokytoja Sigutė Razguvienė. 

  

 

 

  

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1050-idomieji-gamtos-ir-chemijos-eksperimentai


 

  

 

Kepiniai 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 spalio 22 08:27  

Spalio viduryje 4b ir 3 klasės mokiniai ir jų tėveliai dalyvavo Kretingos dvaro kepinių 

edukaciniame užsiėmime. Susipažino su duonos svarba lietuvio buityje ir papročiuose, kepimo tradicijomis. 

Vaikai patys formavo duonos kepaliukus, kuriuos vėliau iškepė duonkepėje.  

Etnografinėje ekspozicijoje susipažino su senaisiais žemės dirbimo įrankiais, duonai kepti 

naudotais rakandais, trynė grūdus trintuvėje. 

Abi klasės pabuvojo ir Kretingos žiemos sode, kur dalyvavavo edukaciniame užsiėmime “Atrask 

mano žydėjimą”. Susipažino su kituose pasaulio kraštuose augančiais įdomiais augalais. Sužinojo, kaip 

augalų prisitaikymas susiejamas su jų išlikimu. Gaublyje surado augalų gimtines. Atliko praktinę – 

žaidybinę užduotį ”Atrask augalo lapą ir žiedą”. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1049-kepiniai


 

 

 

 

 

 

 

 



YLAKIŲ GIMNAZIJOS MOKYTOJŲ DARBO VIZITAS RUMUNIJOJE 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2019 spalio 21 10:15  

  

Spalio 13-18 d. Skuodo rajono Ylakių gimnazijos istorijos mokytoja Lidija Drukteinienė ir anglų 

kalbos mokytoja Kristina Nikartienė dalyvavo mobilumo veikloje, susijusioje su stebėjimu ir dėstymu, 

Rumunijoje Scola Gimnaziala Nr.16 Take Ionescu mokykloje, Timisoaros mieste. Mokytojos išvyko pagal 

Erasmus+ Ka101 - bendrojo ugdymo darbuotojų mobilumų projektą „Mokomės - taikom – dalinamės” 

(angl. „We learn - we use - we share“), kurio veikla yra finansuojama iš Europos Komisijos “Erasmus +” 

programos.  

Viešnagės metu projekte dalyvaujančios mokyklos pristatė savo ugdymo įstaigas - jų struktūrą, 

veiklas, pasiekimus. Aptarėme abiejų šalių švietimo sistemos panašumus ir skirtumus. Buvo įdomu 

palyginti, kuo esame panašūs ir kuo skirtingi. Pirmiausia į akis krito tai, kad mokyklos teritorija aptverta 

aukšta tvora. Ne tik pašaliniams asmenims, bet ir tėvams griežtai draudžiama įeiti į ją. Savo vaikų tėvai 

laukia anapus mokyklos tvoros prie vartų. Mokiniai drausmingi ir mandagūs, nes yra rašomas drausmės 

pažymys. Nematėme nė vieno moksleivio su telefonu rankose, nes telefonai prieš pamokas yra surenkami ir 

užrakinami klasės spintoje. Mokiniai juos pasiima tik po pamokų. Pamokos mokiniams vyksta vienoje 

klasėje, o po kabinetus vaikšto mokytojai. Kiekvienoje klasėje kabo Rumunijos herbas, vėliava ir Rumunijos 

globėjo Šventojo Andriejaus ikona. Elektroninio dienyno Rununijoje nėra. Pamokos trukmė 50 min., o 

pertraukos – 10 min. Ilgosios pertraukos nėra, nes mokykla neturi valgyklos: priešpiečius vaikai atsineša iš 

namų.  

Svarbiausia šio vizito dalis - atvirų pamokų stebėjimas ir vedimas. Savaitės pradžioje stebėjome 

kolegų rumunų vedamas pamokas, o paskui ir pačios turėjome parodyti, ką sugebame. Vedėme integruotas 

istorijos ir anglų kalbos pamokas 5–8 klasių mokiniams. Rumunų mokinams ypač patiko mūsų darbo 

metodika, kai organizuojamas darbas grupėse ir įtraukiami žaidybiniai elementai. Šios pamokos mokytojams 

– tai proga atvirumui ir naujovėms, keitimasis idėjomis, tobulėjimas profesinėje veikloje, o Rumunijos 

mokiniams – didesnis dėmesys kūrybiškumo ugdymui.  

Ne mažiau svarbus ir laisvalaikis, praleistas Rumunijoje. Timisoaros miestas garsėja savo istorine 

praeitimi, jame gausu architektūros paminklų, kuriuos stengėmės pamatyti. Labiausiai sužavėjo Timisoara 

meno muziejus, įsikūręs įspūdinguose baroko rūmuose miesto centre, turtingas dekoratyvaus meno 

kolekcijomis. Rumunų liaudies buitį pažinome iš muziejaus, panašaus į mūsų Rumšiškes. Pasivaikščiojimas 

tarp šio lauko muziejaus namų atskleidžia Rumunijos tautos savybes ir dvasią. Mediniai, akmens ir žemės 

namai yra autentiški. Juose kažkada gyveno kaimo gyventojai. Taip pat išsaugota XVIII amžiaus bažnyčia, 

kurioje ir šiomis dienomis yra sutuokiama nemažai porų.  

Grįžusios iš tarptautinio darbo vizito Rumunijoje, sakome, kad tokios veiklos plečia kultūrinį 

akiratį, kelia pedagogų kompetencijas ir motyvuoja tolimesnėms veikloms.  

Anglų kalbos vyresnioji mokytoja Kristina Nikartienė 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1048-ylakiu-gimnazijos-mokytoju-darbo-vizitas-rumunijoje


 

 

Paminėjo Pasaulinę gyvūnų dieną 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2019 spalio 16 05:27  

Spalio 9 d. gimnazijoje lankėsi Skuodo valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyresnysis 

veterinarijos gydytojas Rimantas Dirkstys. 5-6 klasių mokiniams kalbėjo apie naminių gyvūnų priežiūrą, 

ligas, skiepijimą. Jo parodytas filmas apie augintinius mokė būti atsakingus už savo augintinius, priminė, 

kad jiems reikalingas ne tik pilnavertis maistas, bet ir meilė, globa, dėmesys. 

Renginio pabaigoje svečias atsakė į mokinių klausimus, priminė, kad ir gyvūnai turi savo teises. 

 

Viru viru košę 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2019 spalio 17 05:18  

  

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1047-paminejo-pasauline-gyvunu-diena
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1046-viru-viru-kose


Spalio 10 dieną gimnazijos pradinių klasių mokiniai paminėjo Pasaulinę košės dieną. Košės dienos 

tikslas – skatinti mokinius sveikai maitintis, susipažinti su košių bei pusryčių nauda žmogaus organizmui. 

Pradinių klasių mokiniai kartu su mokytojomis virė ir valgė sveiką avižinių dribsnių košę, mokėsi gražiai 

elgtis prie stalo. Pirminės sveikatos priežiūros specialistė D. Gudauskienė pasakojo pradinukams apie 

sveikos mitybos piramidę, grūdinių patiekalų naudą, skatino vaikus sveikai maitintis.  

Džiaugiamės, kad projektas „Košės diena“ sulaukia tokio didelio susidomėjimo! 

   

 

 
 



Piešinių konkurso nugalėtoja 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 spalio 15 05:40  

Antrokė Nelia Lipševičiūtė tapo Skuodo rajono mokinių piešinių konkurso „Mano saugus kelias 

namo“ nugalėtoja. Mergaitė apdovanota Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato prizu - 

minkštu žaislu „Amsius“ - bei diplomu už originaliausią piešinį. Jos mokytojai Aušrai Račienei įteikta 

padėka už iniciatyvumą bei mokinių kūrybiškumo ir meninės saviraiškos skatinimą. 

 

Balandžiai 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2019 spalio 14 08:22  

Ar kada susimąstėme, kas iš tikrųjų yra paukščių pienas, iš kur kilo jo pavadinimas, kas jį gamina? 

4a klasės mokiniai ir mokytoja išsiaiškino, kad balandžių gerklėje gaminasi vadinamasis paukščių pienas, 

kuriuo balandžiai, ne tik patelės, bet ir patinėliai, maitina pirmą savaitę savo jauniklius. Įdomu, kad 

balandžiai geria kaip arkliai - panardina snapą į vandenį ir siurbia nepakeldami galvos, kol numalšina 

troškulį. O kiek kartų peri per metus? Kiek rūšių ir kokių yra balandžių, kuo jie maitinasi - viską sužinojome 

apsilankę Gėsalų kaime gyvenančių Genutės ir Valerijono Kleinauskų šeimoje, kurių pomėgis yra auginti 

balandžius. Balandžiais jie domisi daugiau nei 20 metų. Sąlygos paukščiams veistis ir augti yra tokios 

puikios, kad net ir laukiniai keršuliai noriai pas juos apsigyventų. Negalėjome atsidžiaugti girdėdami 

baladžių burkavimą, o šeimininkas kaip savo brangiausius žmones juos vadina ir kviečia "vaikai, vaikai"... 

Suploja rankomis ir visi išskridę į laisvę, apsukę ratą ore, vėl nutupia ant stogo. O kiek dar įdomių nutikimų 

mums jie papasakojo! Ačiū nuostabiems šeimininkams už priėmimą, už braškių sultis, sausainius... 

Sveikatos ir stiprybės visai jų šeimai ir tegul visada ir visur būna taika, juk baltas balandis - taikos ir 

susitaikymo simbolis! 

                                                                             4a klasės mokytoja Diana Kristutienė 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1045-piesiniu-konkurso-nugaletoja
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1044-balandziai


 

 

 

 

Rudens gėrybių mugė 2019 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2019 spalio 09 05:33  

Rugsėjo paskutinį penktadienį visi gimnazijos pradinukai reklamavo, prekiavo, pirko įvairiausius 

saldžius, sūrius, rūgščius gaminius. Vaikai ragavo vieni kitų pyragų, pyragaičių, keksiukų, gėrė sultis... Tą 

dieną gimnazijoje vyko tradicinė „Rudens gėrybių mugė“. 

Kaip ir kasmet išradingumo ir pasiūlos netrūko! 

Dėkojame pradinių klasių mokiniams, tėveliams ir seneliams, mokytojoms už spalvingą, turtingą, 

kvepiančią ir skanią šventę. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1043-rudens-gerybiu-muge-2019


 

 

 

ORANŽINĖS ŠYPSENOS DIENA 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2019 spalio 09 05:24  

Šiemet mūsų gimnazijos pradinukai pirmą kartą dalyvavo „ORANŽINĖS ŠYPSENOS 
DIENOJE“. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1042-oranzines-sypsenos-diena


Iš moliūgų, cukinijų, morkų vaikai sudėliojo didžiulę šypseną, kuri skleidžia žinią „Gerumas valdo 

pasaulį“. 

Pradinukai atsinešė apie 400 skirtingų daržovių. Kiekviena klasė rinko didžiausią moliūgą ir jį 

svėrė. Nugalėjo 4a klasės „Moliūgas galiūnas“, kuris svėrė 17 kilogramų. 

Saulutei šypsantis visi dalyviai linksmai dainavo ir šoko, pasidarė bendrą nuotrauką. 

Norintys galėjo sužinoti, kaip daržovėse ir vaisiuose nustatyti nitritų ir nitratų kiekį. Ačiū 

mokytojoms Sigutei Razguvienei ir Rasai Petrulevičienei už praktines pamokėles. 

Tegul vaikų rankomis sudėliota Oranžinė šypsena skleidžia visiems šilumą ir gėrį. 

Mokytoja Aušra Račienė 

 

 



 

Domėjosi žydinčiais augalais 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2019 spalio 09 05:02  

Gamtosauginio būrelio “Girinukas” vaikai iš 1 klasės dalyvavo įdomioje edukacijoje apie žydinčius 

augalus, kuri vyko Kretingos žiemos sodo botanikos ekspozicijoje. Mažieji gamtosaugininkai “keliaudami 

po žemynus“ mokėsi įdėmiai stebėti ir pažinti augalus pagal lapus ir žiedus, sužinojo, iš kurio žemyno jie 

kilę ir kaip atkeliavo pas mus. Vaikai mokėsi išvardinti augalų dalis: šaknis, stiebas, lapas, žiedas, vaisius, 

sėkla. Užsiėmimo pabaigoje mokiniai dalyvavo žaidybinėje užduotyje: reikėjo teisingai suporuoti matytų 

augalų žiedų ir lapų muliažus. 

Pirmokams taip pat didelį įspūdį paliko ir kiti sodo gyventojai: tvenkinyje nardančios žuvys, 

vėžliukai, papūgos,  

Edukacija suteikė vaikams naujos patirties! 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1041-domejosi-zydinciais-augalais


 

 

 



 

Edukacija Žemaitijos kaimo ekspozicijoje 

Atnaujinta: Antradienis, 2019 spalio 01 12:48  

Rugsėjo 25 d. pirmokai, lydimi mokytojos N. Statkienės, apsilankė Telšiuose, Žemaitijos kaimo 

ekspozicijoje, ir dalyvavo edukacijoje “Mažas piemenėlis turi botagėlį”. Autentiškoje aplinkoje - neturtingo 

valstiečio sodyboje - mokiniai susipažino su praėjusio amžiaus aplinka, piemenukų vargais. Dalyviai, 

apsirengę naminės drobės marškiniais, vaikščiojo su klumpėmis, nešė naščiais vandenį, žaidė Žemaitijos 

kaimo žaidimus, važinėjosi rateliais, išbandė botagėlį. Pasidžiaugė žemaitukų veislės žirgais, storavilnėmis 

avelėmis ir triušiais. O edukacijos pabaigoje susėdę prie medinio stalo lupo lauže keptas karštas bulves, 

sušildė kiek atšalusius delniukus. 

Pirmokai namo grįžo kupini noro pasidalinti su draugais ir tėveliais tuo, ką pamatė ir patyrė. 

 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1040-edukacija-zemaitijos-kaimo-ekspozicijoje


 

 

 

Pasaulinė tvarkymosi diena „WORLD CLEANUP DAY 2019“  

Atnaujinta: Pirmadienis, 2019 rugsėjo 30 07:54  

   Rugsėjo 21 d. Ylakių gimnazijos jaunieji gamtosaugininkai dalyvavo pasaulinėje tvarkymosi 

dienoje “Darom”. Kaip ir praėjusiais metais, mokiniai vyko į Žemaitijos nacionalinį parką. Čia kartu su 

parko direkcijos darbuotojais talkino Šeirės pelkės tvarkymo darbuose. Kad pelkė neapaugtų ir nevirstų 

mišku, būtina kasmet ją šienauti. Mūsų mokyklos mokiniai rovė iš pelkės jaunas eglaites, kad užkirstų kelią 

pelkės užžėlimui. Žemaitijos nacionalinio parko darbuotojai per poilsio valandėles mielai mokinius 

supažindino su pelkės augalais. Mokiniai sužinojo, kaip atrodo švyliai, viržiai, varnauogės, ragavo gausiai 

pelkėje augančių spanguolių. Taip pat pelkėje buvo pastebėti du širšių lizdai. Parko kraštotvarkos skyriaus 

vyr. specialistas Saulius Sidabras pravedė mokiniams instruktažą, kaip elgtis, kai puola širšės. Pasirodo, jog 

geriausias būdas apsiginti nuo širšių yra užsidengti rankomis galvą, pasilenkti ir stengtis, kuo greičiau 

sprukti nuo pavojaus vietos. 

   Jaunieji gamtos bičiuliai Žemaitijos nacionaliniame parke turiningai praleido laiką. Dėkojame 

šios akcijos iniciatorėms mokytojoms Nijolei Statkienei, Rasai Petrulevičienei ir Sigutei Razguvienei. 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1039-pasauline-tvarkymosi-diena-world-cleanup-day-2019


 

 

 



 

 

SPORTINIŲ VARŽYBŲ ,,JĖGA, VALIA, IŠTVERMĖ‘‘ 

Atnaujinta: Penktadienis, 2019 rugsėjo 27 05:28  

  

2 VIETOS LAIMĖTOJAI: 
1. EIMANTAS ALČAUSKAS G4 

2. VLADAS ŠLYŽIUS G4 

3. ERIKAS ŽUMBYS   G3 

4. ŽIVILĖ MILVYDAITĖ G3 

5. INESA MITKUTĖ   G3 

6. GRETA KASPERAVIČIŪTĖ G4 

 
  

ESTAFETINIO KROSO 2 VIETOS LAIMĖTOJAI: 
1. TADA PIEČIUS G4 

2. ŽIVILĖ MILVYDAITĖ G3 

3. PAULINA BŪTAITĖ   G2B 

4. GEDIMINAS STONKUS G2B 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1038-sportiniu-varzybu-jega-valia-istverme


 

„MOKYKLA ATEIČIAI - UGDOME ATSAKINGĄ POŽIŪRĮ" 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2019 rugsėjo 26 07:33  

Rugsėjo 23 d. anglų kalbos mokytoja metodininkė Oksana Vilkauskienė dalyvavo tarptautinėje 

metodinėje praktinėje konferencijoje „MOKYKLA ATEIČIAI – UGDOME ATSAKINGĄ POŽIŪRĮ“ ir 

skaitė pranešimą „We - the Children of Mother Earth“ – Project to Raise Environmental Awareness“ (liet. 

„Projektas „Mes - Žemės Vaikai“ aplinkosauginiam sąmoningumui ugdyti“). Konferencija vyko Gargždų 

Minijos progimnazijoje, kur mokytojai iš Ispanijos, Rumunijos, Italijos, Graikijos, Kroatijos ir Lietuvos 

pasidalino darbo patirtimi globaliojo švietimo įgyvendinimo klausimais ugdymo įstaigose, aptarė darbo 

metodus ir būdus, kaip ugdyti mokinių atsakingą požiūrį į tvarią aplinką. 

YLAKIŲ GIMNAZISTAI „MOKSLEIVIŲ PRAKTIKOS FORUME" 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2019 rugsėjo 25 07:33  

Rugsėjo 21 dieną Ylakių, Mosėdžio ir Pr. Žadeikio gimnazijos mokiniai dalyvavo Kaune 

vykusiame ,,Moksleivių praktikos forume”. Forumo tikslas supažindinti mokinius su darbu pažangiose 

įmonėse, parodyti , kokių įgūdžių reika norint būti sėkmingam tam tikroje srityje bei pristatyti tobulėjimo ir 

praktikos galimybes. Gimnazistai dalyvavo dviejose diskusijose ,,Emocinė aplika: ką mums ji reiškia?’’ ir 

,,Finansinės žinios: kam mums jų reikia?’’ 

Pranešimus skaitė įvairių įmonių, įstaigų atstovai. 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1037-mokykla-ateiciai
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1036-ylakiu-gimnazistai-moksleiviu-praktikos-forume


Policijos darbuotojai svečiuose pas pirmokus 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2019 rugsėjo 23 13:18  

     Pirmokai mokykloje mokosi ne tik pažinti raides, skaičiuoti, rašyti, bet ir pažinti eismo abėcėlę. 

Rugsėjo 18 d. 1 klasės mokiniai dalyvavo saugaus eismo pamokoje, kurią vedė Skuodo policijos komisariato 

darbuotojai. Siekdami išvengti keliuose tykančių pavojų, vaikai pakartojo saugaus eismo taisykles, prisiminė 

kelio ženklus,  atšvaitų ir saugos diržų segėjimo reikalavimus. Mokiniai dalyvavo diskusijoje, kodėl eismo 

dalyvis kelyje privalo būti atidus ir saugiai elgtis. 

 

Naujųjų mokslo metų šventė 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2019 rugsėjo 04 05:22  

Rugsėjo 2-osios skambutis vėl sukvietė į mokyklą mokinius, jų tėvelius ir mokytojus. 

Mokslo ir žinių šventė Ylakių gimnazijoje prasidėjo šv. Mišiomis miestelio bažnyčioje. 

„Beržynėlyje“ susirinkę mokiniai, jų tėveliai, mokytojai ir svečiai tęsė šventę. Gimnazijos direktorius 

Vaclovas Statkus palinkėjo visiems gerų mokslo metų, pasveikino mokytojus, kuriems šie mokslo metai yra 

jubiliejiniai. Malonius sveikinimo žodžius dovanojo Skuodo rajono savivaldybės administracijos direktorius 

Žydrūnas Ramanavičius, Ylakių seniūnas Vytautas Gudauskas, Ylakių gimnazijos mokinių prezidentas 

Justas Juzumas. Muzikinį sveikinimą skyrė G2a klasės mokinė Imelda Žutautaitė, energingu šokiu prisistatė 

pirmokėliai.  

Tegul šie mokslo metai būna turiningi ir prasmingi! 

 

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1035-policijos-darbuotojai-sveciuose-pas-pirmokus
https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1034-naujuju-mokslo-metu-svente-2


 

 

 
Daugiau fotografijų galerijoje 

 


