
Rugsėjo 1 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 rugpjūčio 27 09:31  

 

Konkursas į laisvas darbo vietas 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 rugpjūčio 16 10:27  

Ylakių gimnazijoje skelbiamas konkursas rusų kalbos, technologijų ir kūno kultūros mokytojų 

pareigoms užimti.  

  

Brandos atestatų įteikimo šventė 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 liepos 26 12:08  

 

 



Šviečiamasis renginys „Augink, rūpinkis, mylėk“ 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 liepos 23 08:27  

  

Ylakių gimnazijos 5-8 klasių mokiniai birželio 21d. Dalyvavo Šviečiamosios gyvulininkystės 

programos renginyje „Augink, rūpinkis, mylėk“, kurį organizavo VŠĮ mokslinės paslaugos. Renginys vyko 

Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Jį vedė lektorė dr. Edita Miškininkytė. Mokiniai susipažino su Žemės 

ūkio akademijos modernia, elektronine biblioteka. Žemės ūkio dėstytojai mokiniams parodė Žemės ūkio 

laboratorijas, kuriose mokiniai sužinojo, kaip veikia modernūs gyvulininkystės karvių melžimo ir šėrimo 

aparatai. Vidaus degimo variklių laboratorijoje mokiniai apžiūrėjo žemės ūkio mašinų variklius. Nemažo 

susidomėjimo mokiniams sukėlė laboratorija, kurioje įvertinamas mėsos ph rodiklis, pagal kurį galima 

spręsti apie mėsos kokybę: šviežios mėsos ph rodiklis svyruoja 5,6 iki 6,2 (1 val. po skerdimo pH=6,8–7,0; 

24 val. po skerdimo pH=5,6–6,0). Šioje laboratorijoje mokiniai galėjo tiksliai atsimatuoti 1ml. distiliuoto 

vandens ir jį specialiuose mėgintuvėliuose parsivežti namo. Po to buvo ekskursija po žemės ūkio mokomąjį 

gyvulininkystės ūkį, kuriame laikoma virš 400 galvijų, čia auginami belgų mėlynųjų   ir holšteinų veislės 
gyvuliai. 

 

 



 

 

 

Mokslo metų užbaigimo šventė 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 birželio 25 10:18  

Birželio 23 d. ,,Beržynėlyje“ prie gimnazijos vyko 5- G3 klasės mokinių mokslo metų užbaigimo 

šventė. Gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus pasidžiaugė mokinių pasiekimais, įteikė padėkas už puikų 

mokymąsi, aktyvią veiklą ne tik mokykloje, bet ir už jos ribų. Buvo pristatyta ir pasveikinta naujai išrinkta 

gimnazijos mokinių prezidentė, gimnazijos 2 klasės mokinė Justė Karečkaitė. Renginio vedėjos Mantės 

Vilkauskaitės (G1 kl.) žodžius įprasmino ugdytinių, kuriuos parengė mokytojos Neringa Daukšienė ir Vaida 

Mockienė, meninė programėlė. Visiems palinkėta prasmingos, turiningos, saugios ir saulėtos vasaros. 

Akimirkos iš mokslo metų užbaigimo šventė. 
  

Sveika, vasara! 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 birželio 22 10:31  

  



   Saulė pro mokyklos langus kvietė greičiau džiaugtis vasaros malonumais. Pagaliau, užvertę 

knygas, prirašę sąsiuvinius, birželio 15-16 dienomis pradinių klasių mokiniai šventė Mokslo metų baigimo 

šventę. Kas klasėje, kas žygyje prie laužo.  

2 klasėje svarbiausia šventės dalis buvo geriausiųjų mokinių apdovanojimai. Kaip ir pirmoje 

klasėje, mokiniai buvo apdovanoti “medaliais” už puikius pasiekimus, dalyvavimą konkursuose, viktorinose, 

aktyvų įsitraukimą į klasės veiklas. Vėliau vaikų laukė žygis pėsčiomis, ant laužo keptos dešrelės ir net…. 

jūra. 

Belieka mūsų mokinukams palinkėti puikios vasaros ir fantastiškų įspūdžių! 

 

 

 



 

 

Ylakių gimnazijos mokinių dėmesiui! 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 birželio 22 09:49  

Prašome atnešti mokyklos planšetes. 

  

Mokslo metų užbaigimo šventė 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 birželio 21 09:24  

 

 



IN MEMORIAM MARYTĖ URBONIENĖ 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 birželio 14 10:39  

IN MEMORIAM MARYTĖ URBONIENĖ 

1955-09-03 – 2021-06-13 

Birželio 13 dieną po sunkios ligos Amžinybėn iškeliavo buvusi ilgametė Ylakių gimnazijos 

Mokytoja Marytė Urbonienė.Liūdna... 

Marytės Urbonienės (Vaičekauskaitės) gyvenimo kelio pradžia – Kretingos rajono Laukžemės 

kaime. Augo gausioje šeimoje ir nuo pat vaikystės svajojo tapti mokytoja. Vedama savo svajonės, 1970 m. 

baigė Klaipėdos aukštesniąją pedagoginę mokyklą ir įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę. 

1974 m. atvyko dirbti į Skuodo rajono Luobos aštuonmetę mokyklą vyr. pionierių vadove. Čia 

sutiko savo būsimą vyrą Bronių Urboną ir 1977 m. susituokė. 1978 m. jauna šeima apsigyveno Ylakiuose ir 

Marytė pradėjo dirbti Skuodo rajono Ylakių vidurinėje mokykloje. 1983 m. baigė Vilniaus valstybinį 

pedagoginį institutą ir įgijo geografijos mokytojo specialybę. 

Gražiausius savo pedagoginio darbo metus atidavė Ylakiams, jų vaikams. Ylakių mokykloje 

mokytoja Marytė Urbonienė dirbo 42 metus.Patys darbingiausi ir mieliausi Marytei buvo 1992 – 1998 m., 

kuomet dirbo direktoriaus pavaduotoja ugdymui. Lietuvos švietimo sistemoje tai buvo įvairių naujovių 

metai, reikalavę iniciatyvos, kūrybinės drąsos. Vėliau, dirbdama geografijos mokytoja, vadovavo rajono 

metodiniam būreliui, garsėjo atsidavimu dėstomam dalykui ir meile mokytojo profesijai. Marytei 

Urbonienei 2004 m. suteikta geografijos mokytojo metodininko kvalifikacija.Būdama puiki geografijos 

dalyko specialistė, rengė mokinius geografijos olimpiadoms ir konkursams, 2005-2006 m. m. Marytės 

ruoštas mokinys Respublikinėje geografijos olimpiadoje pelnė III vietą. Be to, daug abiturientų paruošė 

valstybiniams brandos egzaminams, skatino savo ugdytinius siekti aukštesnių tikslų.  

Mokytojų kolektyve Marytė buvo vertinama už nuoširdumą, draugiškumą, pasiryžimą visiems 

padėti, paremti...Iki paskutinio atodūsio domėjosi mokyklos reikalais, nepamiršo savo dėstomo dalyko ir 

mokinių, jaudinosi dėl švietimo pokyčių, mokinių rezultatų. 

Šeimoje abu su vyru užaugino sūnų Egidijų ir dukrą Jūratę. 

Tai tik keli biografijos faktai. Už jų - žmogus, visą savo gyvenimą sąžiningai buvęs Mokytoju, 

kantriai kūręs save ir padėjęs tobulėti kitiems.  

Klastinga liga pasiglemžė, lemtis išsivedė... Gal ten, kur saulė šviečia, gal ten, kur skausmo, 

rūpesčių nėra... 

Reiškiame užuojautą artimiesiems, kuriems lieka Išėjusiosios gerumo šviesa. Visi saugosime 

buvimo kartu atmintį. 

Tegul Jai būna lengva AMŽINYBĖ. 

                                    Ylakių gimnazijos bendruomenė 

 



 

Šventė „Judėk linksmai“ 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 birželio 14 10:36  

Birželio 8 d. Ylakių gimnazijos 1-4 klasių komanda, vadovaujama logopedės Loretos Petrutienės, 

dalyvavo sporto šventėje „Judėk linksmai“, kuri vyko Skuodo Bartuvos progimnazijoje. Padarius mankštą su 

kineziterapeute Agne, vaikams teko dalyvauti rungtyse: „Kliūčių ruožas“, „Kamuoliukų metimas“, „Nutrauk 

uodegą“, „Dėlionė“. Baigiamoji užduotis - pūsti ir gaudyti burbulus. Smagiai užsibaigė šventė, visi dalyviai 

gavo medalius nuo Skuodo kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus Antano Donėlos bei pasižadėjo 

daugiau sportuoti. 

Logopedė Loreta Petrutienė  

 

 



 

 



 

Vasara 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 birželio 14 10:29  

Gegužės 3-25 dienomis mūsų gimnazijos pirmokai Eladas Milvydas ir Gustė Obrikytė dalyvavo 

respublikiniame specialiųjų ugdymo(si) poreikių turinčių mokinių kūrybinių darbų parodoje ,,Mano raidės 

sportuoja“. Parodą organizavo Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazija. Darbelius 

vaikams kurti, piešti, klijuoti padėjo logopedė Loreta Petrutienė. Eladuko raidės žaidžia futbolą, o Gustės - 

šokinėja ant batuto. 

Kūrybiniai darbai nuo 2021 m. birželio 7 dienos  eksponuojami virtualioje 

erdvėje https://youtu.be/bvhojLXGaic . 

 

https://youtu.be/bvhojLXGaic


 

 

DAILYRAŠČIO KONKURSAS 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 birželio 11 06:32  

  

Rašysena – tai rašančio žmogaus gabumų, vaizduotės, polinkių atspindys. Šiandieniniame 

įvairiausių technologijų pasaulyje rašyti ranka nebemadinga, tačiau gražus raštas – menas. 

Ylakių gimnazijos 56 pradinukai dalyvavo dailyraščio konkurse. Pirmokėliai rašė tekstą „Varlytės“, 

antrokai – „Beržo sula“, trečios klasės mokiniai – „Lakštingala“, ketvirtokai – „Gandras“. Mokiniai stengėsi 

kuo taisyklingiau rašyti, jungti raideles, nedaryti klaidų, tvarkingai lygiuoti tekstą. Darbas privalėjo būti 

tvarkingas ir estetiškas. 

Visi dalyviai už pastangas, kantrybę ir kruopštų darbą apdovanoti padėkomis, o aštuoniolika – tapo 

pradinių klasių mokinių dailyraščio konkurso nugalėtojais.  

Tai 1 klasės mokiniai: 
Dileta Dubietytė 

Evelina Kleponytė 

Gabija Labanauskytė 

Eglė Jonaitytė 

Barbora Jonauskaitė 

Jokūbas Narmontas 

2 klasės mokiniai: 
Julius Paulauskas 

Gerda Malūkaitė 

Kajus Malakauskas 

Justas Statkus 



Nojus Žideckas 

3 klasės mokiniai: 
Gabija Bagdonaitė 

Nelia Lipševičiūtė 

Gabija Intė 

Samanta Stonytė 

4 klasės mokiniai: 
Auksė Endriekutė 

Goda Čeporiūtė 

Viktorija Gineitytė. 

Sveikiname juos ir džiaugiamės, kad dar yra daug dailiai rašančių mokinių! 

 

„Giliuko ir Kaštoniuko“ taku 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 birželio 09 08:27  

„Gamtukų“ būrelio vaikai, vadovaujami mokytojos N. Statkienės, dalyvavo edukaciniame užsiėmime 

„Giliuko ir Kaštoniuko taku“ Žemaitijos nacionaliniame parke. Ten jie susipažino su parke augančiais 

medžiais, botanikos gamtos paminklais, storiausiu uosiu Lietuvoje – Raganos uosiu. Naudodamiesi 

technologijomis mokėsi nustatyti medžių amžių, aukštį, minė mįsles, žaidė įvairius komandinius žaidimus. 

Už aktyvų dalyvavimą antrokai apdovanoti medaliais ir nemokamu apsilankymu Žemaitijos nacionalinio 

parko bei Užgavėnių kaukių ekspozicijose. 



 

 

  

Vasaros pradžia 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 birželio 04 05:53  

Vasaros pradžią žymi Tarptautinė vaikų gynimo diena. Ta proga mūsų Ylakių gimnazijos 

pradinukai pramogavo savo sukurtoje lauko galerijoje. 



 

 

 



 

 

 

 

Paskutinis skambutis 2021 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 gegužės 28 08:55  

Š.m. gegužės 21 d. mūsų gimnazijoje nuaidėjo paskutinis simbolinis skambutis. Šįkart 

,,Beržynėlyje“, kuriame paprastai šurmuliuodavo visa gimnazijos bendruomenė, buvo tik abiturientai, juos 

išlydintys G3 klasės draugai, keletas tėvelių ir mokytojų. Šventę vedė G3 klasės mokiniai Imelda Žutautaitė 

ir Gediminas Stonkus. 

Gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus padėkojo mokiniams už labai gerą mokymąsi, laimėjimus 

olimpiadose, sporto varžybose, aktyvią veiklą gimnazijoje, palinkėjo kuo didžiausios sėkmės egzaminuose, 

nes šie mokslo metai buvo paženklinti ypatingu mokymosi būdu.  



Nuskambėjo paskutinis skambutis ir birželio 7 dieną prasideda brandos egzaminų sesija. 

Akimirkos iš „Paskutinio skambučio" šventės. 

Gerai daryk – maistą taupyk! 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 gegužės 25 05:38  

2 klasės mokiniai kartu su mokytoja Nijole Statkiene dalyvavo viktorinoje „Gerai daryk – maistą 

taupyk”. Šios viktorinos tikslas - paaiškinti mokiniams apie švaistomo maisto poveikį aplinkai, visuomenei, 

ekonomikai; skatinti keisti maitinimosi įpročius, atskleisti maisto vertę. Šią viktoriną organizavo VŠĮ kaimo 

verslo ir rinkų plėtros agentūra kartu su LR Žemės ūkio ministerija, kurios vykdo Vaisių ir daržovių bei 

pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo programą. Geriausiai į klausimus atsakė Justas Statkus, Gerda 

Malūkaitė, Kajus Malakauskas, Adrijus Pagojus, Akvilė Bagdonaitė, Julius Paulauskas. Už dalyvavimą 

viktorinoje visi dalyviai apdovanoti padėkomis, o geriausieji - dovanėlėmis. 

       Mokiniai džiaugėsi, kad buvo įdomu savo žinias išbandyti šioje viktorinoje 

 

Paskutinis skambutis 2021 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 gegužės 18 17:45  

 

https://photos.app.goo.gl/wnBjWbzwyzwKjjT8A


Projektas „Lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau...“ 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 gegužės 17 11:42  

  

2 klasės mokiniai jau visą mėnesį dalyvauja KLAIPĖDOS „SAULUTĖS“ MOKYKLOS-

DARŽELIO ORGANIZUOJAMAME RESPUBLIKINIAME STEAM PROJEKTE „LĖKČIAU LĖKČIAU, 

KAD GALĖČIAU...“  

Projektas skirtas plėtoti STEAM (gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, menų ir matematikos) 

idėjas pradinėse ir ikimokyklinio ugdymo įstaigose; skatinti kūrybiškumą panaudojant kuo įvairesnes 

priemones veikloms, stebėjimams, tyrinėjimams; plėtoti bendradarbiavimą tarp mokyklų; parengti veiklų 

nuotraukų virtualią parodą. 

Visą projekto vykdymo laikotarpį šeimose, klasėje buvo vykdomos įvairios veiklos: smulkiosios 

tautosakos ir kitos medžiagos analizavimas; gyvas paukščių stebėjimas; pokalbiai apie paukščius, jų 

gyvenimo būdą, mitybą, lizdelių sukimą, perėjimą, plunksnų savybes; aiškintasi, kuo jie skiriasi nuo 

žmonių, kitų gyvūnų. Per matematikos pamoką buvo skaičiuojami kilometrai, kuriuos nuskrenda 

išskrendantys sparnuočiai. Per pasaulio pažinimo pamokas tyrinėtas žemėlapis, sužinota, kokiose šalyse, 

žemynuose žiemoja. Projekto dalyviai piešė, aplikavo, kirpo plunksnas, sparnų siluetus. Taip pat parašė 

svajonę „Lėkčiau lėkčiau, kad galėčiau...“. 

Antrokams tai buvo puiki galimybė įtvirtinti žinias apie paukščius, daug naujo sužinoti, ugdytis 

meilę ir pagarbą gamtai. 

 



 

 

. 

Mokomės, kuriame, iliustruojame 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2021 gegužės 06 15:11  

Pirmokai, drauge perskaitę G.Beresnevičiaus knygutę "Kaukučiai ir varinis šernas", kūrė, iliustravo, 

siuvo pasakos veikėjus. Gražiausi darbai iškeliavo į Bartuvos progimnazijos organizuotą konkursą „Sekė 

pasakas gimti šilai“ , po to dalyvavo Skuodo viešosios bibliotekos vaikų skyriaus organizuotoje parodoje. 

Trečiokės Nelios Lipševičiūtės pasakos „Eglė žalčių karalienė“ iliustracija pelnė nominaciją „Už 

temos atskleidimą“.  

Džiaugiamės gautomis padėkomis ir stalo žaidimais, dovanėlėmis. 



 

 

 

 



 

 

Paminėjo Tarptautinę šokio dieną 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2021 gegužės 06 14:31  

Mūsų gimnazijos pirmokėliai ir trečios klasės mokinių šokių būrelis Tarptautinę šokio dieną 

paminėjo įsijungdami į respublikinį projektą „Mes šokame“. Kartu su savo mokytojomis Diana Kristutiene 

ir Aušra Račiene mažieji šokėjai kantriai mokėsi, repetavo šokį pagal M. Mikutavičiaus muziką. Šį projektą 

organizavo šokio studija „Šokantys bateliai“ ir Vilkaviškio „Aušros“ gimnazija, choreografė Vilija 

Jakubauskė. 

Tarptautinis šokio dienos projektas „Mes šokame“ suvienijo daugiau nei 4000 šokio ir judesio 

mylėtojų iš visos Lietuvos. 

 



 

 



 

Rinkimai  

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 gegužės 05 16:44  

Balandžio 30 d. mūsų gimnazijoje vyko mokinių prezidento rinkimai. Rinkimuose dalyvavo tik dvi 

pretendentės: Mantė Vilkauskaitė, G1 kl. ir Justė Karečkaitė, G2 kl. Rinkimus laimėjo Justė Karečkaitė 

(72,38%).  

Gimnazijos Garbės mokinio apdovanojimą pelnė gimnazijos 3 klasės mokinė Fausta Jančauskaitė, 

kuri mokosi puikiai, dalyvauja ne vienoje olimpiadoje ir laimi prizines vietas, yra aktyvi mokinių seimo 

narė. 

MŪSŲ GIMNAZISTĖ ANGLŲ KALBOS REGIONINĖJE 

KONFERENCIJOJE „PATIRČIŲ KALEIDOSKOPAS“ 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 gegužės 05 16:39  

Ar kada pagalvojote, kad patirtis – tai žinių šaltinis? 

Ylakių gimnazijos G1 kl. mokinė Donata Grabytė balandžio 23 d. turėjo galimybę įsitikinti, kad tai 

tiesa. Ji dalyvavo Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijos organizuotoje regioninėje anglų kalbos virtualioje 

konferencijoje „Patirčių kaleidoskopas“ (angl. „The Kaleidoscope of Personal Experience“). Konferencijoje 

dalyvavo dvidešimt du Plungės, Palangos, Klaipėdos, Gargždų miestų, Skuodo rajono ugdymo įstaigų 

mokiniai. Donatos pranešimo tema „Dalyvavimo tarptautiniuose projektuose įtaka asmenybės ūgčiai ir 

profesijos pasirinkimui“ (angl. „The Impact of Participation in International Projects on Personality Growth 

and Future Career“).  

Gimnazijų 1-4 klasių mokiniai dalijosi savo įspūdžiais ir patirtimi apie dalyvavimą mokykliniuose, 

tarpmokykliniuose, tarptautiniuose projektuose, pristatė tiriamuosius darbus. Dalyviai stebino pranešimų 

formų įvairove, kūrybiškumu, puikiais mokinių užsienio kalbos vartojimo gebėjimais. Renginyje džiugino 

mokinių motyvacija ir gebėjimas klausti, mokytojų pozityvumas, bendradarbiavimas, gera nuotaika.  

Didžiuojamės mokiniais, kurie ir pandemijos metu garsina Ylakių gimnaziją ne tik rajone, bet ir 

regione. 

  

 



Darom 2021 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 gegužės 05 16:33  

 

Matematikos reikia visur 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 gegužės 03 15:00  

  

6a klasės mokiniai šiais mokslo metais vykdo bendrą matematikos ir technologijų projektą.  

Prieš šv. Velykas šeštokai gamino šventines dekoracijas - išpūstus kiaušinius dekoravo 

popierinėmis geometrinėmis figūromis. Kad kuo geriau atliktų šią užduotį, reikėjo pasitelkti matematikos 

žinias - pakartojo geometrinių figūrų pavadinimus, apskaičiavo jų plotą ir perimetrą. 



 

 



 

 

 

Kalbų kengūra 2021 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 gegužės 03 05:50  

Kovo 8-10 d. keturiolika 5-g3 kl. mokinių dalyvavo projekto „Kalbų kengūra 2021“ anglų kalbos 

programoje. Projektą organizuoja Vaikų kūrybinės iniciatyvos fondas. „Kalbų kengūra 2021“ skatina vaikus 

mokytis, praktiškai pritaikyti sukauptas žinias, moko mąstyti, dirbti savarankiškai, suteikia galimybę 

vaikams realizuoti save ir padeda atskleisti kuo daugiau talentų. Mokiniai, dalyvavę projekte, turi galimybę 

išvysti savo veiklos rezultatus bendraamžių fone. Visiems projekto dalyviams skirtos padėkos, o vienuolikai 

Ylakių gimnazijos mokinių – diplomai. 

Auksiniais kengūros diplomais ir kelialapiu į Lyderių turą apdovanoti: 

Simonas Narvilas, 5 kl. 

Karolis Nikartas, 7 kl. 

Kotryna Shmelzer, G1 kl. 



Mantė Vilkauskaitė, G1 kl. 

Justė Karečkaitė, G2 kl. 

Sidabriniais kengūros diplomais apdovanoti:  

Gabija Žukovskytė, 6 kl. 

Mantilė Milvydaitė, 7 kl.  

Rusnė Mikalauskaitė, 8 kl. 

Gabija Žilėnaitė, G3 kl. 

Oranžinės kengūros diplomais apdovanoti: 

Toma Karubaitė, 7 kl. 

Giedrius Šmaižys, G1 kl. 

Sveikiname mokinius ir jų anglų kalbos mokytojas. 

  

„ŽENKLAS MARIJAI“ 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2021 balandžio 29 12:40  

RESPUBLIKINIAME MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ KONKURSE „ŽENKLAS MARIJAI“, SKIRTAME 
MARIJOS GIMBUTIENĖS GIMIMO ŠIMTMEČIUI PAMINĖTI Dalyvavo Mantė Vilkauskaitė ir 15-19 

metų amžiaus grupėje laimėjo 2 vietą. Džiaugiamės ir sveikiname !

 

Nuoroda darbų peržiūrai:  
https://www.youtube.com/watch?v=jyG3BbYKv6A 

Pradinukai ,,ieškojo“ pavasario 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2021 balandžio 29 12:34  

  

Paskutinę balandžio savaitę mūsų gimnazijos pradinukai dalyvavo pažintiniame gamtosauginiame 

projekte „Pavasario paieškos“. Vaikai, atlikdami įvairią veiklą gamtoje, domėjosi ir žavėjosi aplinka, stebėjo 

pievose, darželiuose augančius augalus, pražydusias gėles, lygino, dalinosi įspūdžiais. Knygose, 

enciklopedijose ir internete vaikai, padedant tėveliams, mokytojoms, ieškojo informacijos apie matytus 

augalus, jų augimą, žydėjimą, taip pat vabzdžių pavadinimus ir rūšis. Patirti įspūdžiai, emocijos atsispindi 

fotonuotraukose. 

https://www.youtube.com/watch?v=jyG3BbYKv6A


 

 



 

 



 

 



 

 



 

1.2 % parama gimnazijai 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 balandžio 19 18:22  

Brangūs Ylakių gimnazijos bendruomenės nariai, 

Jūsų dėka gimnazija kasmet gražėja, tampa modernesnė, vis labiau atitinkanti visuomenės, tėvų ir 

gimnazistų lūkesčius. 2020 metais gautos paramos lėšos tikslingai panaudotos gimnazijos ugdymo(si) bazės 

turtinimui. 

2021 m. gautos lėšos ir vėl bus tikslingai panaudotos ugdymo(si) aplinkos gerinimui. Tikėdamiesi 

Jūsų supratimo ir paramos, kreipiamės į Jus ir vėl kviečiame skirti už 2020 metus 1,2 procento pajamų 

mokesčio Ylakių gimnazijai. 

Nutarę šią paramą skirti gimnazijai, greičiausiai ir patogiausiai prašymą FR0512 galite pateikti 

elektroniniu būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS). 
Pildymo vedlys >>> 

Iškilus klausimams, konsultuojame elektroniniu paštu direktorius@ylakiai.skuodas.lm.t tel. Nr.: 

(8-440) 57224, +370 68608042 

Rekvizitai 1,2 procentų paramai skirti: Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 

190893424 Paramos gavėjo pavadinimas – Skuodo rajono Ylakių gimnazija. Primename, kad deklaruoti šią 

paramą Jūs galite iki 2021 metų gegužės 1 dienos. 

Pagarbiai, gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus 

Vaikų Velykėlės 2021 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 balandžio 19 18:21  

  

Fondas „Švieskime vaikus“ tradiciškai organizavo iniciatyvą-projektą „Vaikų Velykėlės 2021“. 

Ylakių gimnazijos trečiokai prisiminė Atvelykio tradicijas: margučių dažymą, ridenimą, žaidimus. 

Ypač domėjosi marginimo raštais, ornamentų ir spalvų simbolika. 

Už tradicijų puoselėjimą, kūrybiškus darbelius visi vaikai apdovanoti vaikų rašytojos Rasos 

Lazdauskaitės knygelėmis „Dviese bijoti drąsiau“. Dabar mokinukų laukia knygelės skaitymas ir draugiškas 

aptarimas. 

https://deklaravimas.vmi.lt/lt/Pradinis_Prisijungimo_puslapis/Prisijungimasperisorinessistemas.aspx
https://www.mii.lt/files/doc/lt/skelbimai/12_paramos_skyrimo_instrukcija_2020_statuleviiaus_stipendija.pdf
mailto:direktorius@ylakiai.skuodas.lm


 

 



 

 

28 dienų IŠŠŪKIS 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 balandžio 19 18:11  

  

Dauguma žinome dainelę apie dantukų valymą. Bet ar nepamirštame „<...> dvi minutes ryte, dvi 

minutes vakare <...>“? Visko pasitaiko. 

Ylakių gimnazijos visuomenės sveikatos specialistei Daliai Gudauskienei paraginus, trečiokai 

ryžosi dalyvauti dantukų valymo iššūkyje.  

Visi pasigamino po kalendorių ir jį pildė, kai sąžiningai išsivalydavo savo dantukus. Buvo ir liūdnų 

dantukų – jų vaikai neišvalė.  

Už dalyvavimą, kantrybę, sąžiningumą, rūpinimąsi gražia šypsena Klaipėdos visuomenės sveikatos 

biuras visus trečiokus apdovanojo atminimo dovanėlėmis. 

Nepamirškime, kad gražių ir sveikų dantukų paslaptis – tinkama ir reguliari jų priežiūra! 

 



 

GAMTOS- BIOLOGIJOS RAJONINIŲ OLIMPIADŲ PRIZININKAI 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 balandžio 16 06:48  

  

Vilniaus regiono biologijos mokytojų asociacijos organizuojamoje II turo 5-8 klasių gamtos 
– biologijos olimpiados rajoniniame etape prizines vietas laimėjo: 

5 klasės mokinė Vaida Bagackaitė - I vietą  
6 klasės mokinė Urtė Momkutė – III vietą 

7 klasės mokinys Karolis Nikartas- I vietą 

Karolis Nikartas ir Vaida Bagackaitė pakviesti dalyvauti respublikinės 5-8 klasių III turo 
biologijos olimpiados etape. 

Vakarų Lietuvos regiono STEAM II turo 5-8 klasių gamtos – biologijos olimpiados 
rajoniame etape prizines vietas užėmė šie mūsų mokyklos mokiniai: 

5 klasės mokinys Simonas Narvilas – II vietą 

6a klasės mokinė Emilija Šliačkutė – III vietą 

7 klasės mokinys Karolis Nikartas – I vietą 

8 klasės mokinys Nojus Vaitkus – I vietą  
Akcija #KultūraSaugi# 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 balandžio 16 06:32  

Mūsų gimnazijos pradinukai balandžio 15 d. prisijungė prie akcijos #KultūraSaugi#, kurią 

organizavo Skuodo rajono kultūros centras. Šią dieną į klases rinkomės dėvėdami baltos spalvos drabužius, 

turėjome baltos spalvos akcentus. Kiekvienas, ir mažas, ir didelis, esame atsakingas už tai, kad kultūra 

gyvuotų ir ateityje. 

  

https://ylakiai.skuodas.lm.lt/index.php/2-uncategorised/1206-akcija-kulturasaugi


 

 

 



 

 

 

 



 

Antrokų popietė „Rid rid margučiai“ 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2021 balandžio 11 18:46  

  

Velykos – pati gražiausia pavasario šventė, kuri pabudina gamtą ir suteikia naujų vilčių. Nors 

šventė šiemet buvo kitokia, bet nesutrukdė pajusti jos tradicijų ir papročių. 

2 klasės mokiniai visą savaitę ruošėsi šiai šventei. Laukdami Velykų atliko įvairias kūrybines 

užduotis: spalvino, klijavo, karpė velykinius kiškučius, viščiukus, margučius, puošė Velykų medį, atliko 

eksperimentą su kiaušiniu. Skaitė kūrinėlius apie Velykų papročius, mokėsi eilėraščių. 

Balandžio 2 d. klasėje vyko popietė „Rid rid margučiai“. Čia skambėjo per muzikos pamoką 

išmoktos dainelės. Visi kartu šoko kiškučių šokį, vienas kitą džiugino eilėraštukais apie pavasarį, ieškojo 

išsibarsčiusių po klasę margučių, lenktyniavo – bandė margutį nunešti į krepšelį mediniame šaukšte.  O 

smagiausia užduotis – margučių ridenimas. Susibūrę į grupes vaikai entuziastingai rungėsi, kuris numuš 

daugiau margučių. 

Po smagios šventės antrokų mokytoja Nijolė Statkienė pakvietė vaikučius surasti Velykų bobutės 

paliktą „lobį“.  

Džiugu, kad antrokai aktyviai dalyvavo veiklose, sužinojo apie šv. Velykų prasmę, papročius ir 

tradicijas, mokėsi bendravimo kultūros. 

 



 

 

 

Teatro dienos minėjimas 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2021 balandžio 11 17:48  

  



Pirmokėliai artistiškai pasipuošę, linksmai nusiteikę kovo 30d. "žaidė" teatrą. Virtualiai nukeliavę į 

Klaipėdos dramos teatrą, apžiūrėjo, pasižvalgė po teatro scenas, vestibiulį, muziejų, grimerines, direktoriaus 

kabinetą.... Pažiūrėję spektaklius ( ar jų ištraukas) "Kiškių sukilimas" , "Kaktuso draugystė", "Voro 

vestuvės", "Snieguolė ir septyni nykštukai", juos lygino, aptarė skirtumus ir panašumus. Daug juoko ir 

džiaugsmo patirta inscenizuojant, burtų keliu atitekusius, vaidmenis. 

 

 

 



 

 

 

Šviečiamoji gyvulininkystės programa 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 balandžio 06 14:04  

Kovo 30 d. Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas įsakymu Nr. 3D-192 patvirtino 2021 m. 

Šviečiamosios gyvulininkystės programos dalyvių sąrašą, kuriame Skuodo rajono Ylakių gimnazija atrinkta 

dalyvauti Šviečiamojoje gyvulininkystės programoje. Programoje dalyvaus 5-8 klasių Ylakių gimnazijos 

mokiniai. 

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija ir VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra (toliau - 

Agentūra) įgyvendina Šviečiamąją gyvulininkystės programą (Programa), kurios tikslas – skatinti vaikų ir 

jaunimo susidomėjimą gyvulininkyste. 

Įgyvendinant programą vaikai ir jaunimas bus supažindinti su visomis Lietuvoje paplitusiomis 

tradicinėmis gyvulininkystės šakomis: pienine ir mėsine galvijininkyste, kiaulininkyste, paukštininkyste, 

arklininkyste, avininkyste, ožkininkyste, kailine žvėrininkyste, triušininkyste ir bitininkyste, jų produktais. 

Taip pat su saugomomis senosiomis Lietuvos ūkinių gyvūnų veislėmis, gyvulininkystės specialistų rengimu, 

darbo šioje srityje galimybėmis. Šioje programoje Ylakių gimnazija dalyvauja jau trečius metus. 

 



Nerimtai 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 balandžio 06 10:00  

Ketvirtos klasės mokinės Goda Čeporiūtė, Emilija Jonkutė ir Justė Jankauskaitė dalyvavo 

respublikiniame vaikų ir moksleivių piešinių konkurse ,,Nerimtai“, kurio idėja - atskleisti Juokų dienos 

nuotaiką, spalvingumą.  

Sveikiname Justę Jankauskaitę, piešinių konkurse laimėjusią II vietą! Mergaitėms- Klaipėdos 

laisvalaikio centro padėkos, Justei - diplomas, mokytojai – padėkos raštas. 

Justė dalyvauja ir respublikiniame švietimo įstaigų kūrybiniame projekte ,,Mūsų Žemė - tai didelis 

vieškelis, o mes, žmonės, keliautojai”. Pirmam konkurso etapui ji pateikė piešinį tema ,,Gamta mus teisia 

paslaptingai”. Sėkmės jai kituose konkurso etapuose!, 

 

Velykiniai atvirukai iš atliekų 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 balandžio 05 13:55  

  

Ylakių gimnazijos 5, 6a, 8, G2 klasės mokiniai, jaunieji gamtosaugininkai, darė Velykinius 

atvirukus iš atliekų. Jie pagamino šaunių darbelių. 

  



 

 

Sveikiname visus 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 balandžio 02 12:29  

 



Piligrimų keliais 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 kovo 30 19:08  

  

Ylakių gimnazijos ateitininkams patinka keliauti, aplankyti šventas vietas. Gaila, kad karantino 

sąlygos šiuo metu to neleidžia, todėl piligriminė kelionė vyko virtualiai. Džiugu, kad kelionėje kartu 

dalyvavo Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, Plungės rajono Kulių gimnazijos, 

Vilniaus Žvėryno gimnazijos bei Vilniaus Kunigaikščio Gedimino progimnazijos ateitininkai kartu su 

tikybos mokytojomis Aurelija Narkute, Nijole Briškiene, Angelija Vaičikauskiene ir Nijole Gornatkevič. 

Kovo 26 net 70 dalyvių prisijungė į virtualų respublikinį tarpmokyklinį renginį „Piligrimų keliais“. 

Ylakių gimnazijos ateitininkių Ievos Paulauskaitės ir Gabijos Piekytės eilėraščiai, mažųjų Teresėlės 

ir Pranciškaus bei jų mamos Danguolės Nekrošienės giesmės leido trumpam sustoti ir pagalvoti apie 

Gavėnios ir Dievo svarbą mūsų kasdienybėje. Mintimis bei asmenine patirtimi apie dvasinę piligrimystę 

dalijosi studentė, piligrimė Živilė Mackevičiūtė, dalyvaujanti ateitininkų bei pranciškonų jaunimo veikloje.  

Visų mokyklų atstovai namuose parengė savo rajono piligriminių vietų pristatymus, kad mokiniai iš 

kitų rajonų galėtų bent virtualiai ten apsilankyti. Mažeikių rajono piligrimines vietas pristatė Emilija Kocytė 

ir Gabija Batakytė. Su Skuodo rajonu supažindino Vilma Bukauskaitė ir Donata Grabytė. Apie Plungės 

rajoną papasakojo Greta Gedvilaitė, Vilniaus piligrimines vietas pristatė Milda Ivanciutė ir Odilė Požėraitė. 

Mokiniai dalyvavo „Kahoot“ viktorinoje ir taip apibendrino tai, ką girdėjo. Gintarė iš Kulių laimėjo 

pirmą vietą, Gabrielė ir Emilijus iš Ylakių gimnazijos laimėjo antrą vietą, Domas iš Vilniaus - trečią, 

Renginys baigėsi palinkėjimu Didžiąją savaitę nepamiršti Kristaus kančios ir prisikėlimo ir ateityje pratęsti 

mokyklų tikybos mokytojų ir mokinių bendradarbiavimą. 

 

 



 

 

 



 

 

Netradicinė (NE)PAMOKA 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 kovo 24 10:31  

  

Kovo 19 dieną pirmokėliai ir trečios klasės mokinukai dalyvavo nepaprastoje nuotolinėje 
pamokoje-tiesioginėje laidoje „ (NE)PAMOKA apie žmones su Dauno sindromu ir skirtingas 
kojines“. 

Vaikai su didžiuliu susidomėjimu klausėsi (ne)pamokos vedėjos mamos Sanos, 
auginančios du vaikučius su Dauno sindromu ir jaunųjų jos pašnekovų Leonardo ir Nikolės. Žiūrėjo 
filmuką „#NENURAŠYK O PALAIKYK“, atliko pasiūlytas užduotis.  

Skirtingos kojinės mūvimos išreiškiant palaikymą ir toleranciją žmonėms su Dauno 
sindromu bei jų šeimos nariams. Visi mokinukai ir jų šeimos nariai noriai atliko namų darbą – 
nusifotografavo su skirtingomis kojinėmis ir nuotraukas siuntė į organizatorių puslapį 
„#nenurašykOpalaikyk“. 

Kovo 21 diena – SAULYČIŲ DIENA! Šildykime vieni kitus gerais darbai ir šypsenomis! 

 







 

Nauji inkilai sparnuočiams 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 kovo 23 10:32  

  

Kiekvienais metais mūsų gimnazijos mokiniai rūpinasi grįžtančiais paukščiais, dalyvauja 

kasmetinėje inkilų kėlimo šventėje. Tačiau šiemet dėl karantino jaunieji gamtos bičiuliai, pasitelkę į pagalbą 

tėvelius, kabino inkilus daugiausia prie savo sodybų arba artimiausiose pamiškėse. 

Daugiausia inkilų šiemet pagamino 6-G1 klasių mokiniai. „Gamtukų“ būrelio vaikai iš 2 klasės taip 

pat džiaugiasi, kad jų pagamintuose inkilėliuose šiemet apsigyvens ne viena sparnuočių šeimyna. 

Kovo 20- ąją minime Pasaulinę Žemės dieną 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 kovo 23 10:31  

  

Akmenėlių linkėjimai Žemei 

Dar kovo pradžioje jaunieji gamtosaugininkai pakvietė gimnazijos mokinius dalyvauti 

gamtosauginėje akcijoje ,,Akmenėlių linkėjimai Žemei“, skirtoje ŽEMĖS DIENAI paminėti. Akcijos 

dalyviai, pasitelkę savo fantaziją, ant mažų ir didelių akmenukų kūrė sveikinimo atvirukus, t.y., piešė ar rašė 

linkėjimus. 150 nuostabių sveikinimų! Nuo pirmokų iki gimnazistų antrokų! Vieni dėkojo Žemelei, kiti 

atsiprašė Jos, sakė, kad myli Ją… 

Žemė mūsų tu esi, brangiausia mums giliai širdy! 

Ir tavo gamtą saugot reikia, 

Nes ji - gyvenimo viltis! 

(Monika M., G1) 



 

 



 

Kūrybiškiausias ir raštingiausias Ylakių gimnazijos mokinys 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 kovo 23 06:52  

  

Kiekvienais metais Ylakių gimnazijoje organizuojamas raštingiausio mokinio konkursas. Šiemet jis 

buvo papildytas žodžiu „kūrybiškiausio“, mat mokiniai rašė ne diktantą, o rašinį, taip pat kūrė eilėraščius 

tema “Kodėl aš didžiuojuosi esąs lietuvis (-ė)?“ Mokinių kūriniai, žodžiai iš visos širdies, skirti Vasario 16-

ajai bei Kovo 11-ajai – svarbiausioms valstybės datoms paminėti. 

Dėkojame visiems aktyviai dalyvavusiems konkurse, o raštingiausiems ir kūrybiškiausių darbų 

autoriams skiriame padėkas. 

Didžiuojuosi lietuvis esąs 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 kovo 23 06:50  



Lietuvos grožis  
Lietuva - tu mano brangi tėvyne, 

Lietuva -tu mano gimtinė! 

Didi miškais, žaliais laukais  

Mėlyna jūra ir gintarais 

Šviesiu dangum 

Šaltu lietum 

Skambiais vaikų balsais... 

Aš didžiuojuosi savo tėvyne - 

Ta nuostabia gimtine. 

Išlik per amžius tvirta, 

Tegu vardas tavo skamba 

Visų lietuvių širdyse! 

                        Ugnė, 6a klasė 

Aš myliu Lietuvą 

Žali laukai, miškai ir kloniai 

Ir vyturio linksma daina, 

Čia vėjas savo dainą ošia 

Banguoja Baltija melsva. 

Čia Gedimino pilis stovi 

Čia Kryžių kalnas nuostabus, 

Dubysa per laukus vingiuoja 

Gamtos mūs grožis nuostabus. 

Graži ta mūsų Lietuvėlė 

Su upių vingiais ir kalvom, 

Su žydinčiais pavasariniais sodais, 

Su bręstančiais javų laukais. 

                           Paulius, 6b klasė 

 

Didžiuojuosi lietuvis esąs 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 kovo 23 06:48  

Aš myliu Lietuvą, nes čia gimiau ir augu. 

Jos žalia gamta akina mane. 

Lietuvoje žmonės kūrybingi, darbštūs, 

Jaučiuosi čia sava ir mylima. 

Lietuva – tai galimybių kraštas. 

Ji tokia graži ir laisva kaip paukštis danguje. 

Aplink visi čia draugiški, malonūs, 

Lietuva visada išliks gražiausia mano akyse ir širdyje. 

                                                Kamilė, 7 klasė 

                                                               Mano kraštas 

Čia Lietuva, čia mano žemė, mano kraštas, 

Čia plačios girios, lygūs laukai ir žali miškai, 

Čia Baltija baltuoja 

Ir Nemunas platus į ją vingiuoja. 

Čia didysis kunigaikštis Gediminas 

Geležinį vilką susapnavo. 

Ir Vilnių – Lietuvos sostinę- Įkūrė, 

Kur sraunioji Neris teka. 

Lietuva- maža šalis, žemėlapy taškelis, 

Bet ji yra Europos vidurys. 



Sakau Jums iš visos širdies, 

Kad ji tokia vienintelė pasauly. 

                                                Karolis, 7 klasė 

Kodėl aš didžiuojuosi, kad esu lietuvis? 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 kovo 23 06:46  

  

Aš didžiuojuosi , kad Lietuva yra tvirta šalis ir nepriklausoma valstybė. Lietuvoje gyvenu 
nuo vaikystės ir domiuosi jos didinga praeitimi. Žinau visus Lietuvos buvusius prezidentus ir jų 
nuveiktus darbus. Didžiuojuosi ir kunigaikščių padarytais darbais: kaip kunigaikštis Gediminas 
susapnavo geležinį vilką, kaip kunigaikštis Vytautas su savo kariuomene laimėjo Žalgirio mūšį, 
kaip kunigaikštis Kęstutis su Jogaila valdė Lietuvą.  

Man patinka gyventi Lietuvoje, nes joje yra garsių muziejų ir paminklų: nuo didingo 
,,Šaltojo karo“ muziejaus iki įspūdingo Gintaro muziejaus.  

Aš gimiau liepos 6 d., tą dieną Mindaugas buvo karūnuotas Lietuvos karaliumi. Ir todėl 
mano vardas yra Mindaugas.    

                                                 Mindaugas, 5 klasė 

Kodėl aš didžiuojuosi, kad esu lietuvė? 

Aš didžiuojuosi Lietuva, nes man labai patinka mano gimtinė. Čia aš esu labai laiminga. 
Niekur kitur nėra tokios gamtos kaip tėvynėje. Čia esu laisva ir galiu kalbėti gimtąja kalba, kuri yra 
viena seniausių visame pasaulyje.  

                         Vaida, 5 klasė 

Didžiuojuosi lietuvis esąs 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 kovo 23 06:44  

  

Šiais laikais nemažai Lietuvos piliečių emigruoja iš Lietuvos, taip pat nemažai iš tų emigrantų 

gėdijasi prisipažinti, kad yra lietuviai. Jiems ši vieta asocijuojasi su korupcija, neteisybe ir žmonių 

susvetimėjimu. Bet aš tai didžiuojuosi būdamas lietuvis. Kiekvienam sutiktam žmogui sakysiu, kad Lietuva 

yra didi šalis. Ji nėra didelė užimamu plotu ar žmonių skaičiumi, bet ji yra didinga savo praeitimi ir 

nepaprastai gražia gamta. 

Aš didžiuojuosi Lietuvos praeitimi ir jos istorinėmis asmenybėmis. Kiekvienas lietuvis turėtų 

didžiuotis savo tėvynės praeitimi, nes ji yra neapsakomai didinga. Man labiausiai patinka Renesanso 

laikotarpio Lietuva, nes tada, kaip ir visame pasaulyje, suklestėjo mokslas, žmonės siekė išsilavinimo ir 

vidinės harmonijos. Šiuo laikotarpiu Vilniuje jėzuitų bendruomenės buvo įkurtas pirmasis universitetas 

Lietuvoje. Bet lietuviai vis dar neturėjo savo rašto, o be rašto kiekviena tauta yra pasmerkta pražūčiai. Bet 

Lietuvą nuo išnykimo išgelbėjo Martynas Mažvydas, kuris 1547 metais išleido pirmąją lietuvišką knygą 

„Katekizmas“. Mažvydas – tai asmenybė, kodėl aš didžiuojuosi Lietuva, nes jis priėmė labai daug sunkių 

sprendimų, atsisakė savo asmeninės laimės dėl savo tėvynės. Galbūt aš net nebūčiau sužinojęs tiek daug apie 

Martyną Mažvydą, jei ne XX amžiaus Lietuvos rašytojas Justinas Marcinkevičius. Jis buvo tikras Lietuvos 

patriotas, o viena iš jo kūrybos temų buvo Lietuvos istorija. Jo istorinė drama „Mažvydas“ atskleidžia 

Martyno Mažvydo sunkų pasirinkimą tarp pareigos ir asmeninės laimės. Nors šioje dramoje yra nemažai 

Marcinkevičiaus išgalvotų dalykų, bet tai nekeičia esmės, o tik sustiprina supratimą, kokį sunkų sprendimą 

turėjo priimti Mažvydas. Vieni mano, kad palikti Lietuvą ir persikelti į Prūsiją buvo daugiau žalos nei 

naudos atnešęs sprendimas, tačiau aš manau, kad Mažvydas priėmė teisingą sprendimą, nors jis pats po 

daugelio metų gailėjosi dėl tokio poelgio. Mano manymu, Mažvydas yra Lietuvos herojus ir aš didžiuojuosi 

jo nesavanaudišku pasiaukojimu, nes tai mano tėvynei suteikė šansą išlikti ir išlaikyti savo šaknis bei 

tradicijas. 

Aš gėriuosi Lietuvos gamta ir didžiuojuosi, kad yra žmonių, kurie vertina gamtą. Lietuva neturi nei 

didžiulių kalnų, nei turistus traukiančių savanų su egzotiniais laukiniais gyvūnais, bet tos lygumos, miškai ir 

miškeliai man kelia didžiulį džiaugsmą. Kiekvienas lietuvis turėtų bent kartą per savaitę nueiti į didingus 



Lietuvos miškus, pajusti jų skleidžiamą ramybę, palikti savo negatyvias mintis ir emocijas. Žinoma, yra ir 

tokių žmonių, kurie iš gamtos nori tik materialinės naudos, bet aš džiaugiuosi, kad Lietuvoje tokių žmonių 

nėra daug. Bet ir vienas žmogus gali pridaryti labai daug žalos. Kai Lietuva buvo carinės Rusijos dalimi, į 

valdžią atėjo labai daug nesąžiningų žmonių. Taip pat ir urėdais tapo tik pelno siekiantys žmonės. Tokią 

situaciją aprašė Lietuvių rašytojas Antanas Baranauskas kūrinyje „Anykščių šilelis“. Šioje poemoje 

Baranauskas apdainavo Lietuvos gamtą, kokia ji yra svarbi žmogui, ir kaip yra gaila, kai gamta yra 

naikinama. Pačiam autoriui gamta teikia įkvėpimą kūrybai ir kai jis užlipęs ant kalno pamatė, kad „Kalnai 

kelmuoti, pakalnės nuplikę“, jam suskaudo širdį. Jis jautėsi tarsi praradęs dalelę savęs, nes tikras lietuvis be 

miško tai lyg žmogus be sielos. Kiekvienas lietuvis turėtų didžiuotis Lietuvos gamta ir žmonėmis, kurie 

stengiasi tą gamtą išsaugoti. 

Justinas Marcinkevičius yra pasakęs, kad didžiuojasi būdamas lietuvis, aš taip pat noriu pasakyti, 

nes Lietuvos praeitis yra viena didingiausių tarp visų pasaulio šalių. Lietuvos Didžiųjų kunigaikščių statulas 

stato kaimyninės šalys, gamta yra nuostabi ir išlaikyta, taip pat yra įsteigta daugybė draustinių ir rezervatų 

tai gamtai išsaugoti. Jei kas manęs kada nors paklaus, iš kokios aš valstybės esu kilęs, aš pasididžiuodamas 

atsakysiu, kad mano tėvynė yra Lietuva  

                                                 Justas, g4 

Nuotolinė edukacija „Krentanti žvaigždė“ 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 kovo 17 09:00  

Kovo 10 dieną 2 klasės mokiniai dalyvavo Kultūros paso nuotolinėje edukacijoje „Krentanti 

žvaigždė“. Ją vedė astronomas S. Šatkauskas, garsios Tylos observatorijos įkūrėjas. 

Mokiniai sužinojo daug įdomių faktų apie Visatos ir dangaus kūnus: Saulę, Mėnulį, Žemę, 

žvaigždes, astronominius reiškinius. Vaikams didelį įspūdį paliko dangaus kūnų skleidžiami garsai. 

Pabaigoje mokiniai astronomui uždavė klausimus, domėjosi, ar yra gyvybė kitose planetose. 

Pirmasis susitikimas su ASTRONOMIJA antrokams labai patiko. 

  

 

 



 

 

„Su gimtadieniu, Lietuva! Sportuojame, žaidžiame, kuriame…” 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 kovo 15 13:17  

Nuo vasario 16 iki kovo 11 dienos mūsų gimnazijos pradinukų sukurtų darbelių nuotraukos 

puikavosi virtualioje erdvėje. Visų Skuodo rajono mokyklų jaunieji skulptoriai, dailininkai, sportininkai 

dalinosi savo beribiu kūrybiškumu, mokėjimu švęsti kitaip. 

  

Pasidžiaukime Ylakių gimnazijos pradinukų ir jų mokytojų šventine dovana - 

užfiksuotomis akimirkomis! 

  

 

„Ėjimo iššūkis“ 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 kovo 15 07:07  

Dvi Lietuvos valstybingumui svarbias datas – Vasario 16-ąją ir Kovo 11-ąją šiemet minėjome 

kitaip. Įprastai vykstančius renginius mūsų gimnazijoje pakeitė „Ėjimo iššūkis“, kuris prasidėjo vasario 5 

dieną ir baigėsi kovo 11 dieną.  

Laisvė siejasi su atsakomybe, mes kiekvieną dieną esame atsakingi už savo valstybę. Tikslas buvo 

ne tik su šeima grožėtis mus supančia gamta, pagydyti liūdesį ar pyktį, bet ir skatinti fizinį aktyvumą (per 

dieną nueiti 5000 žingsnių). Aktyvaus sporto akimirkas fiksavome ir žingsnius skaičiavome su išmaniąja 

programėle. Akcijoje dalyvavo 53 mokiniai, jų šeimos nariai ir nemaža dalis mokytojų. Suvedus rezultatus, 

paaiškėjo, kad nužingsniavome 3 657 879 žingsnius! Visi dalyviai apdovanoti padėkos raštais, o dešimt 

aktyviausiųjų ir atminimo dovanėlėmis.  

Smagu pajausti, kad mes tikrai mylime Lietuvą, puošiame tėvynę savo mažais ir dideliais darbais.   

                                                                                           Mokytoja Vaida Mockienė 

https://photos.app.goo.gl/nELnkk6ZvYhMJm746
https://photos.app.goo.gl/nELnkk6ZvYhMJm746


 

 

Aplinkosauginė konferencija ,,Įdomioji ekologija‘‘ 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 kovo 08 13:30  

  
Kovo 4 d. Ylakių gimnazijos aštuntokai dalyvavo nuotolinėje aplinkosauginėje konferencijoje 

„Įdomioji ekologija“. Konferencijos tiklas - ugdyti mokinių ekologinį sąmoningumą ir pilietinį atsakingumą 

už savo elgesį gamtoje. Iš viso konferencijoje dalyvavo 1700 Lietuvos mokinių.    Vaida Griškevičienė, VšĮ 

Kita forma” atstovė, papasakojo apie tvarią aplinką, atsakingą vartojimą, atliekų tvarkymo piramidę, 

perdirbimo naudą. Ji paminėjo įmones, prisidedančias prie gamtos išsaugojimo. Viena tokių - ,,Adidas“, 



pardavusi 1 mln. sportinių batelių, pagamintų iš jūroje surinkto plastiko. ,,Europe direct“ atstovė pristatė 

,,Žaliojo taško“ centrų veiklą Lietuvoje. Ši veikla labai svarbi – Europa siekia iki 2023m. turėti klimatui 

neutralų žemyną. Po to kalbėjo Asta Burbaitė iš VšĮ „Žaliasis taškas”. Ji pasakojo, jog „Žaliojo taško‘ įmonė 

pirmoji ir didžiausia atliekų tvarkymo organizacija Lietuvoje, turinti daugiau kaip šešiolikos metų veiklos 

patirtį ir atstovaujanti per tris tūkstančius Lietuvos gamintojų. Pranešėja paminėjo keletą įdomių faktų, 

pavyzdžiui: popierinis rankšluostis gamtoje suyra per dvi-keturias savaites, laikraščiui suirti reikia 

mažiausiai pusantro mėnesio, o viena tona popieriaus yra nuo aštuonių iki dvidešimt keturių savaičių. Stiklo 

butelis gamtoje gali išlikti nesuiręs iki vieno milijono metų. Jurgita Baltrukevičiūtė iš VšĮ „Žaliasis taškas” 

vedė kūrybinių dirbtuvių pamokėlę, kurioje pademonstravo, kaip namuose pasigaminti „vonios bombas“ ir 

jas gražiai supakuoti.  Aštuntokės Elija Vinskaitė ir Agnietė Kučinskaitė iš Klaipėdos Vydūno gimnazijos 

pasidalijo savo patirtimi apie dalyvavimą „Žaliojoje olimpiadoje‘. Danielė pateikė savo tvaraus gyvenimo 

modelio pavyzdį, kaip ji tvarko aplinką. „Dideli darbai parasideda nuo mažų pokyčių, reikia tik atklaklumo, 

darbo, ryžto ir užsispyrimo, kad pasiektum savo tikslą“, - toks buvo Danielės palinkėjimas visiems Lietuvos 

mokiniams. 

Aušrinė Jonutytė ir Julija Dirkstytė, 8 klasė 

 

 



Sveikiname 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 kovo 08 07:36  

SVEIKINAME 6b klasės mokinį PAULIŲ RAZMĄ, 5-8 klasių geografijos olimpiadoje užėmusį 3 
vietą (mokytoja E. Stripinytė). 

SVEIKINAME  

Atnaujinta: Antradienis, 2021 kovo 02 06:43  

SVEIKINAME G4 klasės mokinę Pauliną Krasauskaitę istorijos olimpiadoje užėmusią 1 vietą 
(mokytoja L. Drukteinienė) 

Sveikiname 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 kovo 01 11:13  

Vasario 24 d. rajoninėje dailės olimpiadoje dalyvavo ir laimėjo: 

 

Elžbieta Savickaitė II vietą, 

mokyt. Sonata Daukšienė 

 

Gabija Žilėnaitė III vietą, 

mokyt. Neringa Daukšienė 

 

Džiaugiamės ir sveikiname! 

 

Antrokai domėjosi pingvinais 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2021 vasario 28 20:31  

Vasario 24 d. 2 klasės mokiniai dalyvavo virtualioje edukacijoje „Pingvinai. Kuo mes panašūs?“ 

Jos metu vaikai buvo supažindinami su neskraidančiais paukščiais – pingvinais. Kas yra pingvinai, kiek 

pingvinų gyvena pasaulyje, kur jie gyvena, ar jie turi jausmus, į ką jie panašūs, kaip pingvinai gyvena 

šeimose, bendruomenėse, būriuose, ir dar daugiau įdomių faktų apie pingvinus papasakojo Klaipėdos Jūrų 

muziejaus edukatorė Beatričė Butkutė. 

Edukacinio užsiėmimo metu dalyviai išmoko nustatyti pingvino rūšį, sužinojo, kuo minta šie 

neskraidantys paukščiai, su kokiomis grėsmėmis susiduria gamtoje ir kaip mes, žmonės, jiems galime 

padėti. Stebėjo vaizdinę medžiagą, atliko žaidybines užduotis.  

Laikas prabėgo greitai, buvo įdomu. Vaikai pažadėjo pingvinui Martynui saugoti gamtą, rūšiuoti 

atliekas, kad neištirptų ledynai ir kad neišnyktų gyvūnų populiacija. 

 



 

 

 

 

 



Piešinių konkursas ,,Mano svajonių Morė“ 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2021 vasario 28 19:59  

  

Skuodo rajono kultūros centras organizavo piešinių konkursą ,,Mano svajonių Morė“. Jame 

sulaukta net 38 vaikų darbelių. Šiame konkurse dalyvavo ir mūsų gimnazijos ketvirtos kasės mokiniai: 

Emilija, Ernesta, Justė ir Linas. 

Visos nupieštos Morės viena už kitą gražesnės, sunku buvo komisijai išrinkti gražiausią. Tad visus 

vaikučius apdovanojo padėkos raštais ir atminimo dovanėlėmis. 

 

Vasario 16 minėjimas 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 vasario 19 09:30  

Vasario 16-oji kiekvienam lietuviui svarbi ir įsimintina šventė. Ne išimtis ir mūsų gimnazijos 

bendruomenė. Šiemet Vasario 16-ąją šventėme kitaip - namuose, savo šeimoje. Dalyvaujame ėjimo iššūkyje, 

kuris tęsis iki kovo 11 dienos. Dėkojame visiems, kurie atsiliepė į kvietimą švęsti kitaip, fiksuoja švenčių 

akimirkas.  

 



 

 



 

 

 



 

 

Užgavėnių kaukių dirbtuvės 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 vasario 16 15:07  

ArtėjantUžgavėnėms, linksmai pavasario šventei, 5-8 kl. mokiniai technologijų pamokų metu 

atidarė Užgavėnių kaukių gamybos dirbtuves. Nors šiais metais nebus progos pasipuošus savo gamintomis 

kaukėmis aplankyti kaimynus, gimines ir draugus, bet šeimynykščiams visada galima parodyti savo išmonę 

ir prisiminti žemaitiškas tradicijas. Kaukes mokiniai gaminosi iš popieriaus, plastilino, mošė papjė technika. 

Kaip ir visada mūsų mokiniai garsėja savo išmone, kūrybiškumu, lakia fantazija, žemaitiška kantrybe. Norisi 

tikėti, kad mokiniai pasigamintas kaukes panaudos pagal paskirtį Užgavėnių metu, o linksmiausiomis 

istorijomis pasidalins ateinančių pamokų metu. 

Technologijų mokytojas D.Martinkus 

Kaukių fotografijos 

 

https://photos.app.goo.gl/AV3GJeXK4xcRcrGz8


Edukacija „Patriotas“ 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 vasario 09 17:04  

Patriotizmas – didelės meilės ir pagarbos savo šaliai, jos tradicijoms bei istorijai jutimas. Pilietinis 

ir patriotinis ugdymas šių laikų jaunimui labai svarbus. Artėjant Vasario 16-osios šventei, G1 klasės 

mokiniai su klasės vadove Sigute Razguviene vasario 8 dieną dalyvavo nuotolinėje edukacijoje „Patriotas“. 

Šios edukacijos tikslas - ugdyti mokinių pilietiškumą ir patriotiškumą. Edukaciją vedė Kauno Algio 

Žikevičiaus saugaus vaiko mokyklos metodininkė Daiva Geištoraitė. 

Edukacinės programos metu mokiniai susipažino su patriotizmo samprata, trispalvės istorija, 

sužinojo, kad valstybinė šventė dar vadinama nacionaline švente – teisės aktais įtvirtinta šalies ar tautos 

šventė ir t.t. Mokiniai aktyviai dalyvavo protmūšyje „Kahoot!”. Puikiai sekėsi Klaudijai, Gabrieliui, 

Deimantei, Mantei, Gabijai, Aurimui, Elžbietai, Monikai, Arnui, Justui, Modestui bei visiems kitiems. 

 

 

 

Erasmus+ projekto nariai dalyvavo „ISM INSIDER: Planet Online 2021“ 

nuotolinėje konferencijoje 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 vasario 09 07:29  

  

G1 klasės mokinė Mantė Vilkauskaitė 

Ylakių gimnazija dalyvauja Erasmus+ projekte „Against Online Slavery“, kurio tikslas yra gebėti 

kritiškai įvertinti internete pateiktą informaciją. Sausio 30 d. mūsų projekto komanda dalyvavo ISM 

universiteto organizuotoje trijų valandų virtualioje konferencijoje „ISM INSIDER: Planet Online“. 

Konferencija vyko anglų kalba.  Konferencijos metu vyko diskusijos, paskaitos, mokymai apie kritinio 

mąstymo svarbą šiuolaikiniame pasaulyje, kaip išlikti sveikam, ar JAV prezidentui D. Trampui „internetinis 

prezidentavimas“ padėjo, ar trukdė laimėti rinkimus ir pnš. 

Pirmoji paskaita „Kaip išnaudoti internetą sėkmei?“ mums leido suvokti, jog šių dienų įvykiai 

nereiškia, kad mes turime nustoti veikti. Paprasčiausiai mes galime mokytis. Mokymasis dar niekad nebuvo 

toks prieinamas, kaip dabar. Mums buvo patarta, ne tik dalyvauti mokymuose kaip klausytojams ar 

mokiniams, bet pasinaudotume galimybe ugdyti savo lyderystės savybes - organizuojant įvairius 



internetinius renginius patiems. Dar mums buvo pasiūlyta (kas gali nuskambėti šiek tiek keistokai), kad 

nederėtų nustoti ,,susitikinėti ir kalbėtis‘‘ su žmonėmis. Mintis, kuri mus privertė susimąstyti, buvo tai, kad 

dabar yra puikus laikas svajoti, kurti ir viską permąstyti. Svajonių kelias ilgas. Tačiau mes turėtume 

neapleisti minties, jog nebėra laiko laukimui. Mes turime veikti bei dirbti dabar. 

Šiomis dienomis mes aktyviai dalyvaujame internetiniuose pokalbiuose, renginiuose ar 

motyvaciniuose interviu. Buvo verta išklausyti visų pasiūlymų, į ką kreipti dėmesį, kai dalyvauji viename iš 

tokio pobūdžio renginių. Gavome patarimų, kaip dalyvauti motyvaciniuose pokalbiuose internetu. Pravartu 

žinoti, jog darbo/ motyvacinių pokalbių metu svarbiausi dalykai yra žmonių požiūris, atvirumas, smalsumas, 

ryžtas (ne vien tik veikti, bet ir naujų iššūkių priėmimas), atsidavimas komandiniam darbui, gebėjimai 

prisiderinti prie pokyčių. Įžymių kompanijų (MOODY‘s, adform, Nestle) atstovai pabrėžė, kad norint 

įsidarbinti tarptautinėse kompanijose būtinas laisvas bendravimas anglų kalba, gebėjimas greitai bei 

globaliai mąstyti. Jei norime save reprezentuoti geriausiai, turėtumėme išlikti savimi ir būti autentiški. 

Mums buvo nauja, jog verčiau pasiruošti daugiau klausimų, nei atsakymų einant į darbo interviu. Derėtų 

pasidomėti, kiek įmanoma daugiau apie vietą, kurioje norima įsidarbinti, nes tai bus labai naudinga ateityje. 

Taigi gebėjimas klausti klausimus gali padėti užimti norimą poziciją. Žinoma, klausimų kokybė taip pat 

daug ką reiškia. Todėl konferencijos metu dalyviai mokėsi užduoti klausimus, kiekvienas pranešėjas išrinko 

po vieną jam geriausią klausimą, o autoriai buvo apdovanoti garsaus lietuvių dizainerio sportiniu megztuku. 

Jei kalbėtume apie naudą ir sunkumus, su kuriais susiduriame kalbėdami interaktyviai, tai, visų 

pirma, reikia pagalvoti apie turinį, tik tada apie publiką. Jei norime, kad klausytojai klausytųsi, pirmiausia 

reikėtų užtikrinti, jog pasirinkta tema bus pateikta pačiu įdomiausiu būdu. Prieš pristatant reikia paklausti 

savęs: kiek daugiausiai informacijos klausytojai galėtų įsisavinti, kokia šio pristatymo esmė, kuo 

klausytojams ši informacija pravers. 

Šis trumpas renginys buvo puikus būdas pasisemti motyvacijos judėti į priekį ir produktyviai 

praleisti šeštadienio popietę. Kaip sakė renginio vedėjas, „tik turėdamas žinių gali rinktis kuo tapti“. 

Sveikiname 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 vasario 09 07:27  

SVEIKINAME MANTĘ VILKAUSKAITĘ, G1 klasės mokinę, meninio skaitymo rajono etape 

užėmusią 3 vietą. 

Vasario 16d. 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 vasario 05 13:38  

 



Sveikiname 

Atnaujinta: Šeštadienis, 2021 sausio 30 15:36  

SVEIKINAME G3 klasės mokinį GEDIMINĄ STONKŲ, 69- osios Lietuvos mokinių fizikos 

olimpiados II etape užėmusį 3 vietą. 

Sveikiname 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 sausio 29 13:53  

SVEIKINAME G3 klasės mokinę IMELDĄ ŽUTAUTAITĘ, lietuvių kalbos ir literatūros 

olimpiadoje užėmusią 3 vietą. 

 

Sveikiname nugalėtojus 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 sausio 29 08:21  

Rajoninėje biologijos 9-12 klasių olimpiadoje 1-3 vietas laimėjo: 

G1 klasės mokinė Elžbieta Savickaitė – 1 vietą 

G1 klasės mokinė Mantė Vilkauskaitė – 3 vietą 

G3 klasės mokinė Fausta Jančauskaitė – 2 vietą 

G3 klasės mokinė Imelda Žutautaitė – 3 vietą 

G4 klasės mokinys Justinas Juzumas- 2 vietą  

Mokinius ruošė mokytoja Rasa Petrulevičienė  

Vaikų džiaugsmai ir rūpesčiai 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2021 sausio 24 13:13  

  

Nors pradinukai mokosi nuotoliniu būdu, tačiau nepamiršo, kad žiema - sunkus metas žvėreliams ir 

paukščiams. Pasigamino lesyklėlių ir jas pakabino prie savo namų. O „Gamtukų“ būrelio vaikai iš 2 klasės 

suorganizavo kasmetinę „Baltojo bado“ akciją. Mažieji gamtos bičiuliai su savo tėveliais nuvežė į mišką 

šieno, bulvių, burokų. Šiais metais žiema leidžia ir pramogomis pasidžiaugti. Laisvalaikiu vaikai lipdo 

besmegenius, piešia ant sniego. 

  



 

 



 

 

 

SVEIKINAME 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2021 sausio 24 11:26  

  

G1-G2 klasių mokinių rajono matematikos olimpiados laimėtojus:  

ELŽBIETĄ SAVICKAITĘ , G1 kl., užėmusią 1 vietą (mokyt. Angelija Gedvilienė); 



GABRIELIŲ BUTKŲ, G1 kl., užėmusį 2 vietą (mokyt. Angelija Gedvilienė); 

EDVINĄ TAMOŠEVIČIŲ, G2 kl., užėmusį 3 vietą (mokyt. Zita Jagminienė). 

G3-G4 klasių mokinių rajono matematikos olimpiados laimėtojus: 

GEDIMINĄ STONKŲ, G3 kl., užėmusį 3 vietą (mokyt. Angelija Gedvilienė). 

59-osios Lietuvos mokinių chemijos rajono olimpiados 3 vietos laimėtoją 

JUSTĄ JUZUMĄ, G4 kl., (mokyt. Sigutė Razguvienė). 

Piešiniai apie sausio 13d. prieš 30 metų 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 sausio 18 13:37  

Šiandien beveik 7 tūkstančius prieš 30 metų sukurtų piešinių, vaizduojančių sausio 13-ąją vaikų 

akimis, galima peržiūrėti virtualioje galerijoje: http://sausio13.lnm.lt/ (visi galerijoje esantys piešiniai 

suskirstyti pagal Lietuvos rajonus ir juose tuo metu veikusias mokyklas) 

,,Atmintis gyva, nes liudija“ 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2021 sausio 14 19:06  

2021 m. pilietinė iniciatyva ,,Atmintis gyva, nes liudija“ Lietuvoje vyksta jau keturioliktą kartą. Šią 

iniciatyvą aktyviai palaiko ne tik valstybės institucijos, bet ir Lietuvos bendrojo ugdymo mokyklos, taip pat 

aktyviai prisijungia ir mūsų gimnazija. 

  

 

 

Sausio 13d. minėjimas 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 sausio 11 12:20  

 

http://sausio13.lnm.lt/


„DOVANOJU TAU SVAJONĘ“ 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 gruodžio 31 11:25  

Artėjant prasmingai šventei – šv. Kalėdoms Ylakių gimnazijos mokinių seimas organizavo kalėdinę 

gerumo akciją ,,DOVANOJU TAU SVAJONĘ“. Nors šių metų situacija išskirtinė, daugelis patyrė vienokių 

ar kitokių rūpesčių dėl koronoviruso, tačiau tikslas buvo ypatingas – išpildyti sudėtingomis sąlygomis 

gyvenančių vaikų svajones. Tokia akcija surengta pirmą kartą, gal todėl ir laiškų sulaukta nedaug, tik 

dešimt. Dėmesį iškart patraukė laiškučiai, kuriuose svajojama visada būti su mama ar įsigyti knygutę... Kad 

akcija išsipildytų, į pagalbą atskubėjo ir tėvų komiteto pirmininkė Lina Butkuvienė.  

Tad ankstyvą Kūčių rytą Kalėdų senelis visiems rašiusiems laiškus dovanas pristatė į namus. 

Didžiausia dovana – be galo laimingos vaikų akys. 

 



 

Apdovanojimai respublikiniame projekte „Sveikata visus metus“ 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 gruodžio 28 15:28  

Ylakių gimnazijos mokiniai nuo 2020 vasario iki gruodžio mėnesio dalyvavo respublikiniame 

projekte „Sveikata visus metus“. Šį projektą, kuris skirtas sveikatos ir sveikos gyvensenos ugdymui, 

inicijavo Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sveikatos ir saugos ugdymo skyrius. Kiekvieną 

mėnesį, įskaitant ir vasaros, projekto dalyviai turėjo pristatyti tam mėnesiui skirtas prezentacijas, kurios 

turėjo atspindėti to mėnesio temą.  

Gruodžio 10d. nuotoliniu būdu vyko projekto „Sveikata visus metus 2020“ baigiamoji konferencija 

„Nuo pažinimo – sveikatos link“. Konferencijos metu įdomius, aktualiomis temomis pranešimus skaitė 

mokslininkai, psichologai, praktikai. Buvo pasidalinta darbo patirtimi vykdant  sveikatingumo veiklas 

švietimo įstaigose. Baigiamosios konferencijos metu buvo paskelbti projekto nugalėtojai, kurie apdovanoti 

Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro prizais. Džiaugiamės, kad Ylakių gimnazija buvo 

apdovanota padėkos raštu ir specialiu prizu - Eugenijos Šimkūnaitės knyga - už geriausią prezentaciją tema 

„Žolynų takeliais į sveikatos kelią“. Projektui „Sveikata visus metus“ vadovavo mokytojos Rasa 

Petrulevičienė ir Sigutė Razguvienė.  

 



Sveikinimas 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 gruodžio 18 10:20  

 

Konkursas "MANO LAIMINGIAUSIA DIENA" 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 gruodžio 14 12:20  

Lapkričio mėnesį Skuodo PPT organizavo  kūrybinių rašinių konkursą "MANO LAIMINGIAUSIA 

DIENA". Iš mūsų gimnazijos aktyviai dalyvavo 3kl., 6abkl ir 7kl. mokiniai. Labai smagu, kad ROKAS 

RIMKUS 6b kl. tapo pirmos vietos nugalėtoju 5-7kl. grupėje. Sveikiname! Jam padėjo ruoštis logopedė 

Loreta Petrutienė ir tėveliai. Visus vaikus pasiekė padėkos raštai, o ROKAS gavo ir dovanų. Linkiu ir ateity 

savo mokiniams dalyvauti konkursuose. 

Logopedė Loreta Petrutienė 

 



 

 

Adventinės žvakutės sušildė antrokus 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 gruodžio 10 11:42  

  

Ar kas žino, kokia Advento vainiko atsiradimo istorija? Advento vainiką sugalvojo vokiečių 

pastorius J. H. Vichernas. Jis rūpinosi vaikais iš vargingų šeimų, našlaičiais ir benamiais. Šie labai laukdavo 

Kalėdų ir klausdavo, kada gi pagaliau šventė ateis. Kad neprailgtų laikas, kartą ant seno medinio vežimo 

rato pastorius pritvirtino 19 mažų raudonų žvakių ir 4 dideles baltas. Kas rytą globėjas kartu su vaikais 

uždegdavo po mažą žvakutę, o kiekvieną sekmadienį – po didelę baltą. J. H. Vichernas tikriausiai net 

neįsivaizdavo, kad jo sumanymas - pirmas vainikas, sukurtas 1839 metais, gyvuos iki šių dienų. 

Antrokai išgirdę tokią istoriją, panoro pabandyti kaip senovėje nupinti Advento vainiką. Pynimo 

eigoje jų mokytoja N. Statkienė išsamiai išdėstė vainiko simbolikos prasmę: ką reiškia didelė žvakė ir mažos 

žvakutės, juostos, kankorėžiai, obuoliai, žaisliukai, saldumynai. Nupynę vainiką vaikai sustojo ratu ir 

klausėsi kalėdinės giesmės, žaidė Advento metui tinkantį žaidimą.  

Į klasę sugrįžo dvasiškai praturtėję, sušilę nuo žvakučių šviesos ir šilumos. 

 



 

Adventas- laukimo metas 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 gruodžio 08 18:58  

 Sutikime Kalėdas sustiprėję dvasiškai ir papuošę savo širdis ir namus. Gimnazijos mokiniai su 

šeimos nariais darė Adventinius vainikus ir dalinasi nuotraukomis su mumis. Nuotraukas atsiuntė Justas 

Statkus , Jomantas Kaupys 2kl., Laurynas Karečka 4kl., Viktorija Gineitytė 4kl., Urtė Momkutė, Emilė 

Šliačkutė, Gabija Žukovskytė, Rokas Varanavičius Visi iš 6a, Evelina ir Gabrielė Udalcovos, Martyna 

Pakulytė, Skaistė Būtaitė iš 6b, Iveta Vaškytė 8kl. 

  

 

  



 

 

Daugiau darbelių... 

  

Kalėdinių vainikų dirbtuvės 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 gruodžio 08 18:59  

  

Artėjant Adventui, 5-8 klasių ir gimn. IV kl. mokiniai, paraginti technologijų mokytojo D.Martinkaus, 

dalyvavo nuotolinėse kūrybinėse dirbtuvėse, kurių metu gaminos Advento vainikus. Mokiniai labai noriai 

įsitraukė į šią veiklą. Vainiko gamybai buvo naudojamos natūralios gamtinės medžiagos. Pagaminti vainikai 

puošia mokinių šeimų namus niūriais gruodžio vakarais, laukiant gražiausių metų švenčių - Šv. Kalėdų. 

Džiaugiuosi savo mokinių kūrybingumu, išradingumu, sukurtais darbais. Pasidžiaukite ir jūs. 

https://photos.app.goo.gl/xvGv6cX1e6QDCu686


 

 



 

Daugiau darbelių  

Pradinukai domisi žuvininkyste 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 gruodžio 08 18:25  

  

Gruodžio 1 d. 2-4 klasių mokiniams vyko virtuali pamoka pagal pažintinę žuvininkystės programą 

„Išauginta Europos Sąjungoje“, kurioje sėkmingai jau nuo rudens dalyvauja mūsų mokyklos jaunieji 

gamtosaugininkai (vadovė Rasa Petrulevičienė). 

Pamokos metu lektorius Justas Dainys pasakojo vaikams, kas tai yra akvakultūra, kam ji reikalinga. 

Vaikai išgirdo akvakultūros vystymosi Lietuvoje istoriją, buvo supažindinti su žuvininkystės ūkiais 

Lietuvoje, žuvų auginimo būdais ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, žuvų auginimui ir veisimui 

naudojama įranga ir technologijomis. Dėstytojas vaikams taip pat pristatė pagrindines Lietuvoje auginamų 

žuvų rūšis, jų ypatybes, gyvenimo ciklą, aptarė akvakultūros reikšmę atkuriant retųjų ir nykstančių žuvų 

populiacijas, priminė akvakultūros produktų reikšmę visuomenei. Mokiniai ne vien klausėsi, bet ir atliko 

užduotis iš jiems atsiųstų užduočių knygelių, komentavo. Buvo smagu stebėti savo bendraamžius iš kitų 

Lietuvos mokyklų, taip pat dalyvaujančius pamokoje. 

Pradinukų mokytojos džiaugiasi, kad švietimas žuvininkystės tema vykdomas jau mokykloje. 

Nuošiol vaikams žuvis bus ne tik patiekalas ant pietų stalo, žvejyba mažiesiems - ne tik smagus laisvalaikio 

praleidimas. Žuvininkystė pradedama suvokti, kaip verslo ir karjeros galimybė. 

  

 

https://photos.app.goo.gl/c7xtxgkSwipwEPPe6


Pagarba medžiui ir gamtai 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 gruodžio 07 08:36  

  

Gruodžio mėnesio pirmąją savaitę, kai gamta netenka spalvų, švenčiame Medžių puošimo dieną. 

Tai visiškai nauja tradicija, pasiekusi mus iš Anglijos. Pirmą kartą ji buvo surengta Londone 1990 metais, o 

nuo 1994-ųjų medžius pradėta puošti ir Lietuvoje. Šitaip  išreiškiama pagarba medžiui ir gamtai. 

Artėjant pačioms gražiausioms metų šventėms – Šv. Kalėdoms,  mūsų gimnazijos mokinukai su 

savo mokytojomis A. Račiene, R. Pociuviene ir N. Statkiene,  paraginti „Gamtukų“ būrelio  vaikų, 

nusprendė taip pat neleisti liūdėti prie mokyklos augantiems medžiams. Papuošė savo pačių  pagamintais 

darbeliais, sušildė rankų prisilietimu, palinkėjimais. 

Netrukus šaunieji pradinukai čia  vėl  apsilankys  su  lesyklėlėmis. Juk medžiai ir paukščių namai! 

 

 

 



 

 

Nauja patirtis respublikinėje moksleivių konferencijoje 

„Juventos STEAM-ukai kviečia draugus“ 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 gruodžio 04 06:37  

Lapkričio 26-ąją nuotoliniu būdu vyko respublikinė pradinių klasių moksleivių konferencija 

„Juventos STEAM-ukai kviečia draugus“. Šios konferencijos tikslas – skatinti pradinių klasių mokinius 

dalintis STEAM metodų panaudojimo ugdymo procese gerąja patirtimi. 

Kadangi mūsų gimnazijos pirmokai aktyviai dalyvauja NVŠ veikloje „Mažoji laboratorija“, todėl 

drauge su 24 respublikos mokyklų pradinukais savo vaizdo pranešimą „Kaip pasigaminti naminį plastiliną“ 

pristatė 1 klasės mokinių komanda: Evelina Kleponytė, Martynas Grabys ir Gabija Žutautaitė. Tai buvo 

nauja mokymosi patirtis ir mokiniams, ir mokytojams. Mokiniai ne tik pristatė savo paruoštus vaizdo 

pranešimus, bet mokėsi vieni iš kitų, kaip galima atlikti įvairius eksperimentus, tyrimus, bandymus. Džiugu, 

kad net nuotoliniu būdu vyko draugiška mokinių diskusija, negailėta pagyrimų, padėkų. Didžiuojamės 

augančių tyrinėtojų ir atradėjų karta. 

  



 

Konkursas „Sekė pasakas gimti šilai“ 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 gruodžio 01 19:06  

Mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Bartuvos progimnazijos organizuotame piešinių konkurse 

„Sekė pasakas gimti šilai“. Jaunieji dailininkai iliustravo pasakas, piešė pasakų herojus, spalvomis, linijomis 

ir formomis stengėsi perteikti personažų charakterius, emocijas. Gruodžio mėnesio viduryje dalyvius pasieks 

padėkos, diplomai, tada ir paaiškės, kam komisija skyrė pirmąsias vietas. 

Ylakių gimnazijos laureatės: Urtė MOMKUTĖ, Emilė ŠLIAČKUTĖ, Giedrė GAURILIŪTĖ, 

Elžbieta SAVICKAITĖ 



 

 

 



 

Šokiu – prieš PATYČIAS 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 gruodžio 01 18:54  

  

Mūsų gimnazijos mažieji šokėjai dalyvavo LRT iniciuotoje tarptautinėje vaikų draugystės akcijoje. 

Visą mėnesį vaikai mokėsi žingsnelių, repetavo ir nufilmavo šokį „MATAU TAVE“. 

Lapkričio 12 dieną kartu su visos Europos vaikais ylakiškiai šokėjėliai susivienijo už draugystę ir 

šoko draugystės ir palaikymo šokį. 

 



 

Pasakų iššūkis 2020 ,,Mėlynasis karoliukas" įveiktas 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 gruodžio 01 08:40  

Mūsų gimnazijos trečiokai prisijungė prie „Pasakos augimui. Asmenybės ugdymo užsiėmimai“ 

organizuojamos iniciatyvos ,,Pasakų iššūkis 2020”, kurios organizatorė yra Akvilė Sadauskienė. Iniciatyva 

vyko rugsėjo 21 - lapkričio 13 dienomis. Iniciatyvos tikslas - populiarinti pasaką, kaip ugdymo priemonę, 

siekiant vaikus sudominti pasakomis bei įtraukti į pasakų skaitymo procesą tėvų bendruomenę. 

Mokytoja Aušra Račienė džiaugiasi, kad šiuo nelengvu laikotarpiu trečiokams pavyko įveikti 

pasakų iššūkį „Mėlynasis karoliukas“, kad kasdien rado laiko paskaityti ir aptarti po pasaką, piešti jų 

iliustracijas. 

 

Konkursas „Sveika ir skanu - daržoves vaisius valgau ir piešiu“ 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 gruodžio 01 08:35  

Baigėsi VšĮ “Bruneros” organizuotas konkursas „Sveika ir skanu - daržoves vaisius valgau ir 

piešiu“, skirtas Pasaulinei Obuolio dienai pažymėti. Trečiokės pateko į nugalėtojų dešimtuką. Milda 
Kontvainytė iškovojo 3 vietą, o Samanta Stonytė – 6 vietą. Mergaitės apdovanotos knygomis „Samčio 

burtai” ir diplomais. 



 

 

 

 

SAUGAUS IR ETIŠKO BENDRAVIMO IR MOKYMO(SI) 

VIRTUALIOJE ERDVĖJE TAISYKLĖS 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 lapkričio 27 08:51  

PATVIRTINTA 

     Skuodo rajono Ylakių gimnazijos direktoriaus 

2020 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. V1-43 

SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJOS 



SAUGAUS IR ETIŠKO BENDRAVIMO IR MOKYMO(SI) VIRTUALIOJE ERDVĖJE 

TAISYKLĖS 

1. Svarbiausia taisyklė bendraujant virtualioje erdvėje – pagarba vienas kitam. 

2. Vaizdo pamokoje mokinys dalyvauja realiu laiku, realiu vaizdu savo ekrane, išjungęs mikrofoną 

(įsijungia mikrofoną tik mokytojui leidus). 

3. Prieš vaizdo pamoką mokinys užtikrina savo tvarkingą išvaizdą (drabužiai, plaukai), tinkančią 

oficialiam bendravimui. Darbo vieta tvarkinga, kambaryje neturėtų matytis išmėtytų daiktų ir kitų 

dėmesį trikdančių dalykų. 

1. Pokalbį reikia pradėti pasisveikinimu, o baigtiatsisveikinimu. 

2. Į pamoką virtualioje erdvėje mokinys turi jungtis savo vardu ir pavarde. 

4. Mokinys pamokų metu negali užsiimti pašaliniais, su pamoka nesusijusiais darbais, kita veikla 

(valgyti, gerti, kalbėtis su kitais asmenimis, susirašinėti žinutėmis su klasės draugais ar kitaip 

trukdyti nuotolinę pamoką). 

5. Už netinkamą ar piktybišką elgesį mokinys yra pašalinamas iš tiesioginio vaizdo pamokos. 

Mokytojas apie tai informuoja klasės vadovą ir mokinio tėvus (globėjus). 

1. Kalbant ir rašant: 

• nevartoti trumpinių ar žargono. Jei vartojami trumpiniai, jie turi būti suprantami pašnekovui; 

• aiškiai formuluoti mintis žodžiu, rašyti taisyklinga kalba, lietuviškomis raidėmis; 

• kalbėti po vieną, kad kiekvienas būtų išgirstas; 

• nevartoti necenzūrinių žodžių. 

1. Nekelti į internetą, nesiųsti nepadorių nuotraukų, vaizdo įrašų. 

2. Nekelti į internetą nuotraukų, vaizdo įrašų be juose vaizduojamų žmonių sutikimo. 

3. Mokiniui filmuoti, fotografuoti tiesiogines vaizdo pamokas griežtai draudžiama. 

4. Neperduoti suteiktų prisijungimo duomenų tretiesiems asmenims. 

5. Mokiniui draudžiama jungtis į kitų klasių ar grupių vaizdo pamokas. 

6. Nuotolinio mokymosi metu visiems privaloma laikytis etikos principų, asmens duomenų, autorinių 

teisių apsaugos reikalavimų. Už virtualioje erdvėje atliktus neteisėtus veiksmus, neteisėtus 

prisijungimus prie gimnazijos virtualios mokymosi aplinkos ar neteisėtą elektroninių duomenų 

perėmimą ir panaudojimą gresia baudžiamoji atsakomybė. 

7. Jei yra objektyvios priežastys, dėl kurių mokinys negali prie pamokos prisijungti (interneto ryšio 

problemos, reikia dalintis IT įrenginiu su šeimos nariais ir pan.) privalo informuoti klasės vadovą bei 

dalyko mokytoją ir susitarti dėl konsultacijų kitu laiku.  

8. Mokytojai / pagalbos mokiniui specialistai laikosi bendro susitarimo: pastebėję virtualioje mokymosi 

aplinkoje pamokose / pratybose / neformaliojo švietimo veiklose / klasės valandėlėse patyčias, 

netinkamą, nepagarbų mokinio elgesį nedelsiant reaguoja, fiksuoja ir informuoja gimnazijos socialinį 

pedagogą / klasės vadovą / administraciją. Administracija turi teisę kreiptis į teisėsaugos institucijas 

dėl viešosios tvarkos pažeidimo virtualioje erdvėje. 

9. Pamokos pradžioje mokinys turi įspėti mokytoją, jeigu neveiks jo mikrofonas ar vaizdo kamera. 

Jeigu keletą kartų pakalbintas mokinys neatsiliepia, jis žymimas kaip nedalyvavęs pamokoje. 

10. Jeigu mokytojui kyla įtarimas, kad pamokoje dalyvauja ne tos klasės mokinys, mokytojas turi teisę 

paprašyti, kad jis įsijungtų vaizdo kamerą. Mokiniui to nepadarius, jis šalinamas iš tiesioginio vaizdo 

pamokos. 

1. Jei mokytojas nori įrašyti vaizdo pamoką, jis turi gauti tėvų, vyresniųjų mokinių sutikimą. 

_______________________ 

Gamtosaugininkų būrelio paroda „Gyvybės medis“ 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2020 lapkričio 22 16:45  

  



      Mūsų mokyklos jaunieji gamtosaugininkai lapkričio mėnesį mokykloje surengė karpinių 

parodėlę „Gyvybės medis“. Praėjusiais mokslo metais mūsų gimnazijoje dirbęs technologijų mokytojas 

Antanas Jankauskas šia tema padarė darbą iš medžio, kurį padovanojo mūsų mokyklos gamtosaugos 

būreliui. Šį darbą meniškai nuspalvino G3 klasės mokinė Gabija Žilėnaitė. 

 

SKUODO RAJONO YLAKIŲ GIMNAZIJA patvirtinta dalyvauti 

pažintinėje žuvininkystės programoje 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2020 lapkričio 22 16:43  

  

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS 2020 m. lapkričio 4 d. Nr. 3D-759 

įsakyme „IŠAUGINTA EUROPOS SĄJUNGOJE“ patvirtino 2020–2021 MOKSLO METŲ pažintinės 

žuvininkystės programos dalyvių sąrašą, kuriame   yra ir Ylakių gimnazija.  

Pažintinė žuvininkystės programa „Išauginta Europos Sąjungoje“ (Programa) yra Europos 

Komisijos iniciatyvos „Farmed in the EU“ dalis. Jos tikslas - plėsti Programos dalyvių žinias apie 

akvakultūros sektorių, skatinti Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintų žuvininkystės produktų vartojimą, 

sužinoti apie verslo bei karjeros galimybes akvakultūros sektoriuje. 

Programoje numatyta dalyvius – 1-4 ir 5-8 klasių moksleivius - supažindinti su akvakultūros ar 

žuvivaisos ūkiuose veisiamomis ir auginamomis žuvų rūšimis, jų veisimo technologijomis, akvakultūros 

produktus. Įvairialypis sektoriaus pobūdis mokiniams leis iš arti pamatyti veisiamų ir auginamų žuvų, 

vėžiagyvių rūšis, jų auginimo aplinką. 

Programos dalyviai dalyvaus pažintinėje pamokoje su lektoriumi apie akvakultūros sektorių, apie 

Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintus žuvininkystės produktus, apie verslo bei karjeros galimybes 

akvakultūros sektoriuje. Taip pat dalyvaus pažintinėje išvykoje į vietos akvakultūros ar žuvivaisos ūkį bei 

profesinio ugdymo įstaigą, rengiančią akvakultūros sektoriuje dirbsiančius specialistus. 

Šioje programoje dalyvaus 1-4 ir 5-8 klasių Ylakių gimnazijos mokiniai vadovaujami mokytojų 

Nijolės Statkienės ir Rasos Petrulevičienės. 

Ylakių gimnazijos 5-8 klasių mokiniai žuvininkystės programoje dalyvavo ir 2019-2020 metais.  

Žemės ūkio ministerijos iniciatyva įgyvendinant pažintinės žuvininkystės programą „Išauginta 

Europos Sąjungoje“ 2020 m. rugsėjo mėnesį buvo surengtas konkursas, kuriame dalyvavo 1–4 ir 5–8 klasių 

mokiniai iš visų Lietuvos regionų. Iš viso konkurse tarpusavyje varžėsi 389 mokiniai iš 27 Lietuvos 

mokyklų. Dalyviai konkurse stengėsi kūrybiškai atskleisti žuvininkystės programos metu įgytas žinias. 

Mokiniai varžėsi keturiose kategorijose pagal temas: mityba ir maisto ruošimas, komunikacija, mokslas ir 

technologijos bei menas. Mūsų mokyklos 6a klasės mergaitės: Viktorija Varanavičiūtė, Emilė Šliačkutė, 

Urtė Momkutė. Aistė Kubiliūtė ir Ugnė Bjanskaitė parengė kūrybinį darbą“ Žalią šviesą žuvininkystei“. Jų 

darbas pelnė pirmą vietą komunikacijos srityje. 8 klasės mokiniai: Eugenijus Grušeckis, Erika Čeporiūtė, 

Deimantė kaupytė, Rusnė Mikalauskaitė ir Deividas Lukošius sukūrė filmuką “Žvejo Petro bėdos“, kuris 

užėmė antrą vietą toje pačioje kategorijoje. 



  

Pranešimas 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2020 lapkričio 11 19:11  

Paskelbus šalyje karantiną nuo 2020 m. lapkričio 7 d. iki 2020 m. lapkričio 29 d. 24.00 val., mūsų 

gimnazijos 5-8, I-IV klasių mokiniams skelbiama kontaktinio ugdymo pauzė. Jie mokosi nuotoliniu būdu. 

Pradinių klasių mokiniams nuotolinis ugdymas netaikomas. 

Tėvai (globėjai, rūpintojai) bendrauti su klasių vadovais, mokytojais, administracija gali telefonu, 

žinute į dienyną, el. paštu. 

Primename, kad privalome laikytis visų saugumo reikalavimų: 
Stenkimės išlaikyti saugų 2 metrų atstumą; 

Teisingai dėvėkime nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones; 

Maksimaliai ribokime kontaktus tiek pamokų metu, tiek po pamokų; 

Nepamirškime asmens higienos reikalavimų: dažnai plaukime rankas, laikykimės kosėjimo, 

čiaudėjimo etiketo; 

Vėdinkime patalpas; 

Dažniau būkime lauke; 

 

BŪKIME SVEIKI IR SAUGIAI TĘSKIME DARBUS! 

  

Pirmokai mokosi drauge švęsti, gaminti, pažinti, dalintis … 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2020 lapkričio 09 18:40  

  

Nieko nėra įdomiau, kaip drauge išsikepti pyragą! Mokėti juo pasidalinti, pavaišinti budėtoją, 

valytoją – daug džiaugsmo. Rezultato laukimas – tai kantrybė, svarstymai, ar pavyks, ar užteks, ar skanus, ar 

viską teisingai padarėme?  

Šiuo kitokiu – karantino- laikotarpiu mokomės džiaugtis čia ir dabar! Švęsdami dviejų mėnesių 

buvimą pirmokais – organizavome neeilinę fotosesiją, klasė „pavirto“ kino sale, aktų salė – diskoteka, 

gaivinomės sultimis, pasigamintais pieno kokteiliais... Smagu ir gera būti visiems drauge. 

  



 

  

 

Pamokos Kretingos muziejuje 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 lapkričio 06 10:33  

Pamokų Kretingos muziejuje trečiokai laukė su nekantrumu. Trys netradicinės pamokėlės pralėkė 

akimirksniu, nenuvargino. 



Pirmoji „saldi“ pamoka vyko „Kretingos saldaininėje“. Čia vaikai stebėjo karamelinės masės 

gamybos eigą, pasirinko mėgstamą braškinį skonį. O tada patys mėgavosi gamybos procesu – raitė sau ir 

savo šeimai saldainius, juos gražiai ir kruopščiai supakavo. 

Pamokėlė „Natūralaus muilo gamyba“ neprailgo. Užsiėmimo metu iš skaidrios ir baltos natūralios 

muilo bazės gamino muilą. Kad jis kvepėtų ir turėtų norimą spalvą, dėjo žiedelius, žoleles, lapelius, maltus 

natūralius priedus, truputį eterinio aliejaus. Gautu rezultatu džiaugėsi kiekvienas! 

Kretingos muziejaus žiemos sode laukė trečioji pamokėlė „Atrask mano žiedą“. Trečiokai stebėjo 

įspūdingų augalų ir natūralios gamtos oazę. Vaikai mokėsi pažinti augalus pagal lapus ir žiedus. Pamokėlės 

pabaigoje dalyvavo praktinėje – žaidybinėje užduotyje. Kiekvienas prisiminė, ką sužinojo, ir teisingai 

suporavo natūralaus dydžio ir natūralių spalvų augalų žiedų ir lapų muliažus. Sužinojo daug įdomių dalykų 

ne tik apie augalus, bet ir apie dvaro savininkus grafus Tiškevičius. 

Kaip smagu visiems kartu keliauti, bendrauti, daug sužinoti ir išmokti! 

Aušra Račienė 

 

 



 

 

  

Olimpinis mėnuo 2020 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 lapkričio 06 10:27  

„Olimpinis mėnuo“ – LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, LR Sveikatos apsaugos 

ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto inicijuotas projektas pradinių klasių mokiniams. 

Pagrindinis šio projekto tikslas – skatinti pradinių klasių mokinių fizinį aktyvumą. Projekto metu vaikai 

supažindinami su sportu ir sveika gyvensena, skatinami aktyviai leisti laiką pertraukų metu, išbando įvairias 

mankštas ir žaidimus. 

Projekto „Olimpinis mėnuo 2020“ veiklose dalyvavo mūsų gimnazijos pirmos, antros ir trečios 

klasių mokinukai. Projektas vyko rugsėjo 28 – spalio 23 dienomis. Mokytojos Diana Kristutienė, Nijolė 

Statkienė ir Aušra Račienė organizavo veiklas pagal šias temas: fizinis aktyvumas, sveika mityba, vaiko 

gerovė, kokybiškas poilsis. Pradinukai šoko, žaidė žaidimus, atliko nuotaikingą Ąžuolo mankštą, žiūrėjo 

laidą su olimpiečiu, darė pratimus pagal trenerio Tomo rekomendacijas. Antrokai populiarino ploggingą – 



šiukšlių rinkimą žygio metu. Vaikai domėjosi sveika mityba, šventė „Košės dieną“, gamino ir ragavo 

sveikus pusryčius, gamino pieno kokteilius, spaudė ir gėrė sultis. Visi stebėjo savo savijautą, sužinojo, kokie 

yra nusiraminimo, kvėpavimo pratimai, mokėsi atlikti atsipalaidavimo pratimus.  

Nors projektas baigėsi, tačiau pradinukai pasižadėjo sistemingai rūpintis savo savijauta, taikyti 

įgytas žinias ir įgūdžius, noriai sportuoti. 

  

 

  

 

  

 



 

Daugiau fotografijų iš renginio 

  

Projektas „Našlaitė“ 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 spalio 29 13:10  

Šių mokslo metų spalio mėnesį gamtosaugininkų būrelio nariai iš vasarą sudžiovintų našlaičių ir 

kitų augalų darė paveiksliukus ir atvirukus. Savo sukurtais darbeliais jie papuošė mokyklos trečio aukšto 

koridoriaus sieną, o jų padaryti atvirukai dar laukia savo gerbėjų. 

 

 

https://photos.app.goo.gl/x8MsT5VzqjFQPgVj6


Šviečiamosios gyvulininkystės programos apdovanojimai 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 spalio 29 13:01  

  

Skuodo rajono Ylakių gimnazijos 5-8 klasių mokiniai 2020m.rugsėjo mėnesį dalyvavo 

Šviečiamosios gyvulininkystės programos kūrybinių darbų konkurse „Gyvulininkystė ir mes“ ir pateko tarp 

nugalėtojų: buvo apdovanoti skatinamaisiais prizais ir Žemės ūkio ministro Andriaus Palionio padėkos raštu. 

 

Europos Kokybės ženklelis 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 spalio 29 12:37  

  

Skuodo r. Ylakių gimnazija 2019-2020 m. vykdė „eTwinning“ europinio bendradarbiavimo 

projektą „We the children of Mother Earth“, kuriame dalyvavo mokyklos partnerės iš skirtingų Europos 

šalių. 

Projekto tikslas – ugdyti mokinių aplinkosauginį sąmoningumą naudojant IKT. Pasibaigus 

projektui, nacionalinė paramos tarnyba (NPT) vertino projektą pagal šiuos kriterijus: pedagoginį 

novatoriškumą, integraciją į ugdymo turinį, bendravimą tarp mokyklų partnerių, technologijų taikymą, 

rezultatus ir poveikį. Gimnazijos mokiniai, kurie dalyvavo projekte, gavo mokinio kokybės ženklelį, jų 

mokytoja Oksana Vilkauskienė, projekto koordinatorė, pelnė nacionalinį kokybės ženklelį. Rugsėjo 30d. 

įvykusiame „eTWINNING“ apdovanojimų renginyje Skuodo r. Ylakių gimnazija paskelbta „Geriausia 

Lietuvos „eTWINNING“ mokykla 2020“. Tai yra viešas pripažinimas mokyklai už jos pasiryžimą siekti 

kokybės ir atvirumo europinio bendradarbiavimo veikloje. 

Spalio 27d. Skuodo r. Ylakių gimnazija apdovanota Europos Kokybės ženkleliu už puikią 

eTwinning projekto "We the children of Mother Earth" veiklą. Tai reiškia, kad mokytojų, mokinių ir 

gimnazijos veikla pelnė aukščiausio europinio lygmens pripažinimą. 

Didžiuojamės šiuo unikaliu pasiekimu! 

 



 

 

Žalioji vėliava vėl mūsų gimnazijoje 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2020 spalio 21 19:30  

Ylakių gimnazija už nuopelnus gamtosauginėje veikloje 2020-aisiais metais jau devintą kartą 

apdovanota Žaliąja vėliava ir Aplinkosauginio švietimo fondo sertifikatu. Žaliosios vėliavos apdovanojimas 

– tai aukščiausias tarptautinis apdovanojimas už gamtosauginę veiklą. 

Džiugu, kad mūsų darbai buvo pastebėti ir įvertinti. Dėkojame visai gimnazijos bendruomenei už 

aktyvią gamtosauginę veiklą. Tai visų mūsų bendras nuopelnas! 

 

Tradiciškai paminėta Gyvūnų diena 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2020 spalio 21 19:29  

Kasmet spalio mėnesį, minint pasaulinę gyvūnų dieną, mūsų gimnazijoje organizuojamos akcijos, 

parodos, pristatomi projektai. 

Pažintinės žuvininkystės programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ dalyvės, 6a klasės mokinės 

Ugnė Bijanskaitė, Urtė Momkutė, Viktorija Varanavičiūtė, Emilė Šlečkutė ir Aistė Kubiliūtė pristatė 



pradinių klasių mokiniams projektą apie žuvininkystę, žuvies svarbą mitybai ir sveikatai. Mokytojos R. 

Petrulevičienės vadovaujami mokiniai suorganizavo kūrybinių darbų parodą „Gėlavandenės žuvys“. 

Jaunieji gamtosaugininkai 1-4 klasių mokiniams organizavo akciją „Aukok“. Akcijos metu vaikai 

buvo kviečiami aukoti maistą Mažeikių gyvūnų prieglaudos katytėms. Aktyviausieji dalyviai – antros klasės 

mokiniai - akcijos metu surinktas dovanas spalio 15 d. nuvežė į gyvūnų prieglaudą. Juos maloniai pasitiko 

čia besidarbuojančios savanorės ir didžiulis pulkas keturkojų globotinių. Kiekvienas ekskursijos dalyvis 

norėjo mažylius priglausti, paglostyti. Gyvūnai prašėsi paimami ant rankų ir be galo džiaugėsi vaikų 

dėmesiu.  

Antrokai su savo mokytoja N. Statkiene džiaugiasi galėdami bent tiek prisidėti prie beglobių 

gyvūnų gerovės ir ketina tęsti šią iniciatyvą. 

 

 

 



 

PAŽINTINĖ EDUKACINĖ IŠVYKA PO TELŠIŲ RAJONĄ 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 spalio 20 13:35  

  

Spalio 16 dieną 6b klasės mokiniai išsiruošė į išvyką po Telšių rajoną. Pirmasis lankytinas objektas 

buvo Biržuvėnų dvaras. Biržuvėnų dvaras – vertingas XVIII–XIX a. stambios medinės dvaro sodybos 

pavyzdys. Jame gyveno Mykolo ir Onos Gorskių giminė.  

Dvare šeštokai dalyvavo edukacinėje programoje „Lobio paieška“. Tai pramoginė pažintinė kelionė 

aplankant restauruoto dvaro pastatų kompleksą bei jo prieigas. Išklausę gidės pasakojimo apie dvaro istoriją 

ir pasiskirstę vaidmenimis, leidosi ieškoti lobio. Įmindami užuominas, galvosūkius, kryžiažodžius bei 

atlikdami kūrybines užduotis, aplankę visus dvaro pastatus, rado lobį. Radę lobį, dvaro menėje buvo 

pavaišinti arbata. 

Pabuvoję Biržuvėnų dvare, aplankė šalia esantį Auksinio elnio dvarą, kuriame yra senovinių 

motociklų muziejus. Muziejuje eksponuojami prieškarinių, pokarinių ir vienetinių motociklų modeliai, 

pagaminti 1901-1945 metais. Motociklai į muziejų atvežti iš įvairių pasaulio šalių: Amerikos, Anglijos, 

Vokietijos, Rusijos ir kt. Taip pat aplankė ragų muziejų. Didžiausią įspūdį paliko po visą teritoriją 

išbarstytos didelės metalinės skulptūros, sulipdytos iš daugybės detalių detalyčių. Dvaro šeimininkų sūnus 

Vilius maloniai aprodė muziejų, leido vaikinams pasėdėti ant motociklų, padūkti dvaro teritorijoje. 

Turėdami nedaug laiko, dar spėjome užkopti ant Šatrijos kalno, pasigrožėti apylinkėmis. Kelionė 

buvo kupina malonių įspūdžių, nuotykių ir patirčių. 

 



 

 

Mažieji tyrinėtojai 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 spalio 20 13:31  

  

Kiekvieną savaitę pirmokai pradinukų laboratorijoje atlieka įvairią veiklą, pagrįstą STEAM 

ugdymu. Tyrinėdami bei eksperimentuodami lavina ir tobulina savo gebėjimus, pojūčius, reakciją, ugdo 

sumanumą, kaupia patirtį, pagal galimybes diskutuoja, samprotauja, stiprina savo kritinį mąstymą, išmoksta 

spręsti problemas, ima geriau suvokti juos supantį pasaulį.  

Įpusėjus rudeniui norime pasidžiaugti savo veikla, atliktais darbeliais.  

„Auginu atsakingai“ – visą rugsėjo mėn. augindami drugelius ir stebėdami jų vystymosi stadijas 

susipažinome su kiekvienos stadijos sąvokomis: vikšras, lerva, lėliukė, drugys. Vaikai rūpinosi maitinimu ir 

priežiūra. Gaila, kad drugelių gyvenimas buvo toks trumpas.  

„Gaminu plastiliną“ – išmokome patys pasigaminti plastiliną. Jį galima valgyti, bet neskanus. 

Gaminome rožinės, žalios spalvos. Iš jo lipdėme sraiges, klouno nosis, ežiukus. Tikrai buvo smagu liesti, 

uostyti, ragauti šiltą plastiliną.  

„Pažink medžius“ –mokėmės pažinti medžius, augančius mokyklos aplinkoje, rinkome lapus, 

vaisus, juos tyrinėjome, darėme iš jų darbelius. Pasodinome kaštoną, klevo sėklą ir gilę. Stebėsime, ar 

pavyks, ar išaugs, kas pirmas? 



„Vanduo – ne tik skystas, bet ir kietas“. Ar gali būti kas įdomiau, kaip šiltą, saulėtą dieną piešti su 

spalvotu ledo kubeliu ar lieti spalvas ant ledinio keksiuko? Tikrai ne! 

“Ugnikalnis”, “Vaivorykštė“ – tai vieni įdomiausių ir daug emocijų sukėlusių eksperimentų! 

 

 



 

Konkursas „Žinau savo teises" 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 spalio 20 13:15  

Nuo spalio 15 dienos startuoja teisinio švietimo konkursas-mobilioji aplikacija „Žinau savo teises". 

Norime paskatinti žmones, ypač jaunimą, domėtis ir kaupti teisinių žinių portfelį. 

Mobilioji aplikacija-žaidimas sudarytas iš 7 teisinių temų, apimančių vartotojų teisių, asmens 

duomenų apsaugos, intelektinės nuosavybės, notarų bei antstolių veiklos, baudžiamosios ir administracinės 

atsakomybės bei konstitucijos klausimus. 

Žaidime yra keturi sudėtingumo lygiai. Iš viso dalyviai turi atsakyti į 500 klausimų, kurie 

pateikiami, taikant žaidybinius metodus – taškų rinkimą, pasiekimų įvertinimą, lyderių lentelę. 

Šią aplikaciją galima nemokamai atsisiųsti iš internetinių parduotuvių „Google Play Store" ir „App 

Store". Ji skirta Android ir iOS operacinę sistemą palaikantiems išmaniesiems telefonams bei planšetiniams 

kompiuteriams. 

Nuo spalio 15 d. iki gruodžio 1 d. Teisingumo ministerija skelbia konkursą ir apdovanos 50 

geriausiai pasirodžiusių žaidimo „Žinau savo teises" dalyvių. 

Laimėtojais bus laikomi tie, kurie pirmieji teisingai išspręs visų teisinių temų klausimus, mažiausiai 

pasinaudos pasiūlytomis pagalbos priemonėmis ir Facebook pasidalins gautais skaitmeniniais ženkliukais, 

patvirtinančiais įgytą kompetenciją. 

Konkurso nugalėtojus pasieks 20 belaidžių ausinių bei 30 nešiojamų garso kolonėlių. 

Laimėtojai bus skelbiami Teisingumo ministerijos Facebook paskyroje gruodžio pradžioje. 

Kviečiame aktyviai dalyvauti ir dalintis žinute! 

Daugiau informacijos: 

Teisingumo ministerijos komunikacija tel. 8 (5) 2191882, 8 (686) 50011. 

Edukacija drugelių apsuptyje 

Atnaujinta: Penktadienis, 2020 spalio 16 12:01  

 „Gamtukų“ būrelio vaikai iš antros klasės lankėsi Akmenės krašto muziejuje ir susipažino su 

didžiausia Lietuvoje drugelių kolekcija. Ekspozicijoje šiuo metu yra apie 2 000 įvairiausių spalvų ir dydžių 

drugelių, atkeliavusių iš viso pasaulio. Mokiniai stebėjo, lygino, aptarinėjo drugelius pagal dydį, spalvą, 

rinko labiausiai patinkantį. Sužinojo apie drugelių vystymąsi, mitybą, gyvenimo trukmę. 



O gyvų drugelių oranžerija sukėlė vaikams daugiausia emocijų! Neapsakomas jausmas, kai drugelis 

nutupia ant rankos ar peties!    

Antroji edukacijos dalis vyko vėlimo dirbtuvėlėse, kur vaikai iš įvairiaspalvės vilnos specialiomis 

adatomis sausuoju būdu sukūrė savo drugelius. 

 

 

 



 

 

Atrask ir pažink 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 spalio 15 17:34  

  

Pirmokai pažintį vieni su kitais pradėjo dalyvaudami ilgalaikiame klasės projekte „Atrask ir 

pažink“. Tikslas – ugdyti meilę gimtajam kraštui, savo kaimui; didžiuotis dalykais, kurie yra aplink mus. 

Projekto metu vaikai susipažins su Skuodo rajono žymiomis vietovėmis, organizacijomis, muziejais, Ylakių 

seniūnijos kaimais. Lankydamiesi bendraklasių sodybose, pamatys jų augintinius, gyvulius, paukščius. 

Susipažins su įvairia ūkininkų veikla, darbu. Atras ir pasidžiaugs išskirtiniais gyventojų pomėgiais, 

gražiomis vietovėmis, gamta. 

Įpusėjus veiklai norime pasidžiaugti, kad pabuvojome Ylakaičiuose, Vaičaičiuose, Pašilėje, 

Gedrimuose, Girdeniuose, Dilbikiuose, Vižančiuose, Gėsaluose, Veiteliuose, Klauseikiuose, Gonaičiuose, 

Nausėduose, Šulpetriuose, Raudoniuose. Autobusiuku keliauti mums patinka. Įsiminėme kaimų 

pavadinimus. Žinome, kur gyvena kiekvienas mūsų klasės draugas, kokie jo pomėgiai, žaidimai. 

Pasidžiaugėme kiekvieno pirmoko augintiniais – o jų iš tiesų daug! Dar nesuskaičiavome. Apžiūrėjome 



gyvulius: paršiukus, kiaules, vištas, antis, triušius, arklius, karves, veršelius, net žuvis maitinome. O kokios 

pažintinės pamokos vyko Eglės Jonaitytės tėvelių pienininkystės, Jokūbo Narmonto tėvelių augalininkystės, 

Gabrieliaus Rudžio tėvelių avinininkystės, Gusto Vitkaus tėvelių grūdų auginimo ūkiuose. Pamatėme, 

išgirdome, pabandėme, palietėme tiek daug, kad neužtektų perskaityti vieno vadovėlio. Atradimo 

džiaugsmas – alpakos, balandžiai, vištų rūšys, ponis. Pėsčiomis keliavome po Ylakių miestelį, nes jame 

gyvena šeši pirmokai ir mokytoja. Tikras iššūkis buvo! 

Ačiū visiems pirmokų tėveliams, močiutėms už priėmimą, vaišingumą, bendrystę, palaikymą! 

Laukite tęsinio. 

  

 

 



 

 



 

KELIAUK IR PAŽINK 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 spalio 13 07:02  

  

Graži mūsų Lietuva. Netrūksta čia piliakalnių, dvarų, pilių, upių ir ežerų. Gausu memorialinių 
muziejų, kurie pasakoja apsilankiusiesiems apie gimtojo krašto žymius žmones ir jų darbus. 

Mes, Ylakių gimnazijos dešimtokai, spalio 2 dieną lankėmės lietuvių rašytojos, klasikės Žemaitės 

memorialiniame muziejuje - Bukantės dvarelyje. Tai tipiškas medinis liaudies architektūros paminklas 

Plungės rajone. Dabar čia šeimininkauja muziejininkai, pastaraisiais metais atgaivinę ponų namą ir jo 

interjerą, atstatę du ūkinius pastatus ir juose įrengę naujas patrauklias ekspozicijas. Galima didžiuotis, kad 

Bukantės dvarelyje yra išsaugoti net 3 unikalūs rašytojos daiktai: pakaba drabužiams, komoda ir rašomasis 

stalas. Žvelgdami į šį stalą tarsi matėme apsigaubusia skarele pačią rašytoją Žemaitę, plunksna rašančią savo 

apsakymus. Gidė mums papasakojo ne tik rašytojos biografiją, bet ir kaip seniau žmonės gyveno, kokius 

daiktus turėjo, supažindino su žemės ūkyje ir buityje naudotais įrankiais. Vienoje iš klėtelių puikuojasi iš tų 

pačių apylinkių kilusio žemaičio, medžio drožėjo Stanislovo Riaubos atkurti autentiški daiktai. Tai ir buities 

daiktai, ir nuostabą kelianti kūryba - piešiniai bei drožiniai iš medžio. Kol apėjome visą Bukantės dvarelio 

teritoriją, susipažinome su anų laikų žmonių gyvenimu, veikla, mūsų jau laukė šeimininkė, kuri pakvietė 

ragauti tradicinio žemaičių patiekalo - bulvių su kastiniu ir spirgine, išgerti karštos arbatos, paskanauti 

naminio sūrio su obuolių džemu. Vaišindamiesi dalinomės patirtais įspūdžiais, prisiminėme, ką jau patys 

žinojome apie rašytoją Žemaitę, kokį jos apsakymą skaitėme ir nagrinėjome literatūros pamokose, o 

šeimininkė noriai atsakinėjo į mūsų klausimus. Tikrai likome patenkinti šia edukacine veikla, bet tai dar 

nebuvo mūsų kelionės pabaiga. Pakeliui namo užsukome į Mosėdį, lankėmės respublikiniame Vaclovo Into 

akmenų muziejuje, pasidžiaugėme, kokį didelį žygdarbį atliko daktaras, puošdamas ir garsindamas 

Mosėdžio miestelį, telkdamas veiklai ir kitus miestelio žmones. V.Into jau nebėra tarp mūsų, o jo pavardės 

neleidžia užmiršti Mosėdžio centre esanti gydytojo sodyba, kurią puošia augalai, tvenkinukai ir, žinoma, 

didesni, mažesni akmenys, kuriuos žemaičiai vadina kūliais.  

Esame dėkingi mokyklos administracijai už suteiktą galimybę dalyvauti šioje edukacinėje veikloje. 



 

Antrokai mokosi visur 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2020 spalio 07 10:19  

Rudenėlis nenustoja džiuginti. Kol palankus oras keliauti ir pažinti pasaulį ne vien sėdint prie 

vadovėlių, reikia organizuoti veiklas įvairiose erdvėse. 

Mūsų gimnazijos antrokai taip pat dažnai keliauja ir kartu mokosi. Taip atsiranda pamokos kieme, 

parke, prie upės, muziejuose. Štai neseniai pasaulio pažinimo pamoka „Kokią žemę galima minkyti?“ vyko 

Šaukliuose pas keramikę Renatą Jankauskienę. Vaikai sužinojo, iš kur gaunamas molis, kokios jo savybės ir 

ką galima iš molio padaryti. Taip pat susipažino su keramiko profesija. Apžiūrėję molio dirbinius, patys 

kočiojo, rideno, suko molį ir nulipdė puodelius. 

Edukacija „Aš turėjau žirgužėlį“ Plungės M. Oginskio dvare praturtino mokinių žinias apie žirgą. 

Antrokai sužinojo daug įdomių faktų apie arklius. Pavyzdžiui, kad arklių protėviai buvo su pirštais, kad 

arklio akis įspūdingiausia, kuo žirgas skiriasi nuo arklio, koks didžiausias lenktynėse pasiektas greitis, koks 

pats mažiausias arklys pasaulyje, kokie arklių vardai ir t. t. Užsiėmimo dalyviai galėjo spalvinti „bėrius“, 

„obuolmušius“, „šyvius“, „keršius“ ir kūrė knygos skirtuką, rinko žirgo dėlionę. Už tai muziejininkė vaikus 

apdovanojo saldžia „Laimės pasagėle“. 

Sveikatinimo veikla taip pat vyksta netradicinėse aplinkose: tai žygis Šauklių pažintiniu taku, 

pasivaikščiojimas energetiniais labirintais Žemaitijos nacionaliniame parke, kopimas į Šatrijos kalną, 

žaidimai ir estafetės „Beržynėlyje“ prie gimnazijos. 

Antrokų mokytoja Nijolė Statkienė pastebėjo, kad netradicinis mokymasis didina mokinių 

pasitikėjimą savo jėgomis, ugdo bendrąsias kompetencijas, stiprina motyvaciją. 

 



 

 

 

 

Edukacinė išvyka ,,Auksinio rudenio taku į Vytauto Mačernio gimtinę!“ 



Atnaujinta: Trečiadienis, 2020 spalio 07 10:15  

  

Rugsėjo 30 d. mes, Ylakių gimnazijos septintokai, lydimi lietuvių kalbos mokytojos ir auklėtojos E. 

Matutienės, lankėmės Žemaičių Kalvarijoje ir Šarnelėje. Čia, netradicinėje erdvėje, vyko literatūros pamoka 

,,Auksinio rudenio taku į Vytauto Mačernio gimtinę!“ Oras pasitaikė puikus, nelijo, todėl ir nuotaika 

buvo   puiki. 

Apie miestelį prie Varduvos upės, anksčiau vadintą Gardais, ir poetą Vytautą Mačernį mums 

pasakojo gidas Bronius Kleinauskas. Žemaičių Kalvarijoje aplankėme nuostabaus grožio Švč. Mergelės 

Marijos Apsilankymo mažąją baziliką. Pasirodo, visada būsimasis poetas V. Mačernis bazilikoje sėdėdavo 

tik prie Motiejaus Valančiaus, kurį laikė autoritetu, portreto ir skaitydavo filosofines knygas. Apžiūrėjome tą 

vietą, kur Antrojo pasaulinio karo metais atsitiktinė artilerijos sviedinio skeveldra mirtinai kliudė Vytautą 

Mačernį. Tada patraukėme link jo garbei įrengto muziejaus. Čia iš gido išgirdome daug įdomių istorijų ir 

nežinomų V. Mačernio biografijos faktų. 

Galiausiai nuvykome į Šarnelę – poeto gimtinę. Einant apie puskilometrį taku link gimtinės, 

atsivėrė Šarnelės kaimo vaizdai, gamtos grožis. Tai buvo labai smagus pasivaikščiojimas mišku! Supratome, 

kodėl literatūros tyrinėtoja Viktorija Daujotytė poetą pavadino ,, karalių gėle iš Žemaitijos pelkių“.  

Vidury laukų, tėviškės kalnely, kurį labai mėgo, jis ir palaidotas. Prie poeto kapo Šarnelėje 

skaitėme jam savo parašytus laiškus, susikaupę ir įsijautę deklamavome V. Mačernio poeziją. 

Grįždami iš poeto gimtinės, dar pasigrožėjome išskirtiniu vietovės kraštovaizdžiu lankydamiesi 

Gardų ozo pažintiniame take. Vieta išties graži: nuo jos atsivėrė puikus vaizdas į Žemaičių Kalvariją. 

Keliauti yra visada smagu, pamoka netradicinėje erdvėje mums paliko neišdildomą įspūdį. 

Patyrėme gražių pažinimo ir bendravimo akimirkų! 

  

                                                                                     Septintos klasės mokiniai 

Nuotraukose – kelionės akimirkos 

 



 

 



 

 

MOLIŪGŲ KARALIAUS RINKIMAI 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 rugsėjo 29 19:38  

  

Ar esate susimąstę, kas yra rudens daržovių karalius? Ogi – moliūgas! 
Ylakių gimnazijos pradinukai nutarė surengti „Moliūgų Karaliaus rinkimus“.  
Rugsėjo 24 dieną vaikai ir jų tėveliai ne tik nešė, net rideno savo augintinius. Surikiavę 

gražuolius moliūgus nuo didžiausio iki mažiausio, visi džiaugėsi neįprastu „moliūgų kirminu“.  
Į bendrą didžiulę puokštę sukomponavę įvairiaspalvius gėlių ir žolynų žiedus, vaikai ir 

mokytojos grožėjosi netikėtu gėlių „choru“. Kiekvienas žiedelis, smilga ar lapelis spinduliavo savitu, 
nepakartojamu grožiu. 

Kiekviena klasė atsakingai rinko savo „Klasės Moliūgų Karalių“, o nugalėtojus mokytoja 
Nijolė Statkienė apdovanojo padėkos dovanėlėmis. 

„MOLIŪGĄ KARALIŲ“ kartu su savo močiute užaugino antrokas Jomantas Kaupys! 
Iš mažos sėklytės užaugę moliūgai, įvairiaspalviai gėlių žiedeliai, subūrė visus pradinukus, 

suteikė nepakartojamų akimirkų ir didžiulį kūrybos bei fantazijos džiaugsmą. 

 



 

 

Tautodailės diena 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 rugsėjo 29 19:31  

  

Rugsėjo 25 d. Ylakių miestelyje vyko Tautodailės diena, kurioje veikė tautodailininkų, amatininkų, 

rankdarbių mėgėjų gaminių paroda – pardavimas. Šioje šventėje dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokinių 

aktyvas su kulinariniais šedevrais: bandelėmis, sausainiais, keksiukais ir kitais tradiciniais lietuvių kepiniais. 

  



 

 

  

Edukacinė išvyka į Mosėdį 

Atnaujinta: Antradienis, 2020 rugsėjo 29 19:27  

  

Rugsėjo 18 d. 2 klasės mokiniai su savo mokytoja N. Statkiene apsilankė Mosėdžio akmenų 

muziejuje, kur dalyvavo edukacijoje „Malūno istorija“.  

Muziejus įsikūręs buvusiame vandens malūne, apie kurio istoriją ir pasakojo gidė Akvilė. 

Akmeninis Mosėdžio vandens malūnas, pastatytas prieš 200 m., stovi šalia tilto ant Bartuvos upės kranto. 

Nors pastatas ir restauruotas, dar ir dabar galima pamatyti autentiškas senojo malūno detales – masyvias 

sienas, vandens sukamą malūno ratą, įspūdingą užtvanką su krintančiu vandeniu. 

Antrokams buvo įdomu pamatyti seną grūdų malimo įrangą, išgirsti, kaip malūnas veikė. Malūno 

viduje apžiūrėję akmenines girnas, medinius krumpliaračius, maišų kėlimo ratą, senovines svarstykles, 

mokiniai žiūrėjo filmuką, iš atskirų detalių patys suklijavo senojo malūno nuotrauką. Už darbą edukacijos 

dalyviai buvo apdovanoti rašikliais ir lankstinukais „Akmenų karalystė“. 

Mokinukai nepraleido progos apžiūrėti šiame malūne įsikūrusio Vaclovo Into akmenų muziejaus 

ekspozicijos ir pabėgioti Akmenų parko takeliais. 



 

 

 

  

  



Padėka 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2020 rugsėjo 06 17:42  

Nuoširdžiai dėkojame Skuodo rajono Gėsalų ž.ū. bendrovei ir Ylakių 
gimnazijos tėvų komitetui už suteiktą paramą - nupirktus sėdmaišius ir pufus. 

Mokslo metų pradžios šventė 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2020 rugsėjo 03 05:39  

Rugsėjo 1-ąją dėl koronaviruso grėsmės mokslo metų šventė mūsų gimnazijoje, kaip ir visoje 

Lietuvoje, buvo netradicinė. Ji vyko atskiromis grupėmis. 1-os ir G4 klasių mokiniams šventė prasidėjo šv. 

Mišiomis Ylakių bažnyčioje. Po mišių pradinių klasių mokiniai susirinko į šventę „Beržynėlyje“, o vyresnių 

klasių mokiniams tuo metu vyko pirmoji pamoka. Sveikinimo žodį tarė ir su naujovėmis, neįprasta 

bendravimo ir ugdymo tvarka supažindino gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus.  

 

 



 

 

 


