
 

Brandos atestatų įteikimo šventė 2022 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 liepos 15 12:21  

 

EDUKACINĖ IŠVYKA ,,PAŽINK VILNIŲ IR TRAKUS!“ 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 birželio 22 06:58  

  

Vieną ankstų besibaigiančio birželio rytą 7a, 7b, 8 ir G1 klasės mokiniai, lydimi klasės auklėtojų 

Kristinos Nikartienės, Janinos Liekytės ir Elvyros Matutienės, išvykome į Vilnių ir Trakus. Mūsų kelionės 

tikslas buvo susipažinti su dabartine sostine Vilniumi bei senąja sostine Trakais ir pasinaudojus Kultūros 

paso paslaugomis sudalyvauti edukacinėse programose ,,Vilniaus Aukštutinės pilies istorija“, ,,Viduramžių 

karyba“, ,,Surask lobį“. 

Pirmiausia aplankėme Vilnių.Pirmas mūsų lankomas objektas buvo Gedimino pilies muziejus, kur 

buvome labai šiltai priimti gidės Agnės (pasirodo, jos mama kilusi iš Skuodo). Kopdami stačiais ir siaurais 

Gedimino pilies bokšto laiptais, susipažinome su miesto ir Vilniaus pilių teritorijos raida, karybos atributais, 

Baltijos kelio istorija.Ypatingą įspūdį paliko Vilniaus pilių teritorijoje atrasti dar nuo kryžiuočių antpuolių 

užsilikę sviediniai ir unikali (Lietuvoje tokių yra rasta tik dvi) strėlė su antgaliu. Įžengus į aptemdytą salę 



užbūrė septyniuose bokšto languose - ekranuose sinchroniškai besikeičiantys istoriniai siužetai - virtuali 

ekspozicija „Laiko juostos vaizdai pro Gedimino pilies bokšto langus“.Apžiūrėję šią ekspoziciją, pamatėme, 

kaip atrodė Aukštutinė pilis ir Vilniaus miestas nuo XIV iki pat XXI amžiaus. Palyginome matytus vaizdus 

su šiandieninio Vilniaus miesto panorama apžvalgos aikštelėje.Iš pilies bokšto žavėjomės atsivėrusiu vaizdu: 

matėme beveik visą Vilniaus miestą. Įdomu tai, jog Gedimino piliakalnis mena ne tik senovę, bet ir labai 

svarbius ne taip seniai buvusius įvykius – Gedimino pilies bokšte pirmą kartą 1919 m. sausio 1 d. suplazdėjo 

lietuviška trispalvė, bokštas taip pat žymi Baltijos kelio Lietuvoje pradžią. Taigi, gidė suteikė nemaža žinių 

iš miesto istorijos. 

Po to vaikščiojome po Vilniaus senamiestį: aplankėme Vilniaus universitetą, Prezidentūrą, 

Katedrą... Vėliau Lietuvos sostinę apžiūrėjome iš aukščiausio Lietuvoje pastato - TV bokšto. Pagal aukštį šis 

pastatas yra 8-as Europoje ir 26-as pasaulyje, jo aukštis: 326,5 metrai. Lankėmės naujai atvertoje lauko 

apžvalgos aikštelėje, esančioje 170 m aukštyje.Po to nusileidome į „Paukščių tako“ restoraną, esantį 165 m 

aukštyje.Dauguma stebėjome mūsų sostinę tiek iš lauko apžvalgos aikštelės, tiek iš ,,Paukščių tako“ pirmą 

kartą, tad likome labai sužavėti vaizdais iš bokšto viršaus.  

Iš Vilniaus važiavome į Trakus – senąją Lietuvos sostinę – grožėjomės Trakų vaizdais.Pamatėme, 

kadTrakų pilis jau nebe ta, kokia buvo Maironio laikais – nebe ,,pelėsiais ir kerpe apaugus“...Lankydamiesi 

Trakų pilyje, turėjome galimybę pasižvalgyti po Lietuvos istoriją ir trumpam pabūti viduramžių laikuose, 

susipažinti su viduramžių karyba.Sidabrinių monetų lobiai, medaliai, senoviniai žemėlapiai, medžioklės 

trofėjai, papuošalai, buities rakandai, riterių šarvai bei ginkluotės, vertingi tapybos darbai – visa tai ir dar 

daugiau pamatėme pilyje. Didžiausią įspūdį patyrėme dalyvaudami edukacijoje ,,Surask lobį“. Ekskursijos 

po Trakų pilį pabaigoje mūsų laukė muziejaus prizai. 

Kaipgi ekskursija be prekybos centro?.. Važiuodami namų link, apsilankėme MEGOJE:)) Čia 

pavakarieniavome, nupirkome namiškiams lauktuvių... 

Kaip visada, įdomu buvo ir autobuse: netilo dainos, pašnekesiai apie patirtus dienos 

įspūdžius...Kelionėvisiems paliko pačias geriausias emocijas!!! Ji išties buvo įdomi, juk ne kasdien 

nuvažiuojame į sostinę ar Trakus. Dauguma čia lankėmės pirmą kartą.Kupini įspūdžių ir puikios nuotaikos 

visi vidurnaktį grįžome namo. Išsiskirstėme vieni kitiems palinkėję šiltos ir saulėtos vasaros! 

Šauni buvo paskutinė mokslo metų diena! 

                                                   Ylakių gimnazijos aštuntokai 

NUOTRAUKOS (jų autoriai Ugnė Bijanskaitė ir Karolis Nikartas) 

 



 

 

 



 

 

  

  

 

 



„Sveikata visus metus“ 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 birželio 22 06:53  

Respublikiniame projekte „Sveikata visus metus“ Ylakių gimnazijos komandą vėl lydėjo sėkmė. 

2022 metais buvo paskelbti keturi iššūkiai ir visus juos sėkmingai įveikėme. Džiaugiamės, kad mūsų 

gimnazijos gegužės mėnesio prezentacija „Šiandien su kupra, o rytoj - su lazda“ vėl pateko tarp geriausių 

Lietuvos komandų darbų. Mes pristatėme tyrimą apie Ylakių gimnazijos mokinių fizinį aktyvumą, jo svarbą. 

Taip pat puikiai tiko G2 klasės mokinės Kotrynos Schelzer sukurta mankšta ir G4 klasės mokinės Gabijos 

Žilėnaitės kompiuteriu pieštas plakatas „Jei nejudėsi - suakmenėsi“. Dėkojame visiems, kurie prisideda prie 

šio projekto, nes laimime visi. 

 

Pėsčiųjų žygis, skirtas Gedulo ir vilties dienai paminėti 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 birželio 15 10:45  

1941 m. birželio 14-ąją prieš 81 metus šalį okupavę sovietai pradėjo masinius gyventojų trėmimus į 

Sovietų Sąjungos gilumą. Šiai skaudžiai datai paminėti Skuodo rajono Ylakių gimnazijos mokytojai nutarė 

suorganizuoti pėsčiųjų žygį „Skirmanto kuopos partizanų takais“. 

Birželio 14-osios rytą Ylakių gimnazijos mokiniai, mokytojai ir direktorius, išsirikiavę kolona ir 

lydimi policijos eskorto, leidosi į krašto pažinimo žygį. Pirmasis istorinis objektas buvo Ylakių miestelio 

pakraštyje esanti Vindašių sodyba. Ji garsi kaip kultūros ir tautiškumo židinys. Istorijos mokytoja Lidija 

Drukteinienė papasakojo apie Vinco Kudirkos apsilankymą šioje sodyboje ir susitikimą su knygnešiais. Dar 

ši sodyba garsi dėl trykštančio šaltinėlio, kuris žymi Gedrimų kaimo pradžią. Atsigėrę gaivaus vandens, 

leidomės tolyn.  

Pasiekus Gintalaičių kaimą, žygiui vadovauti ėmėsi čia gyvenanti I klasės gimnazistė Julija 

Dirkstytė. Ji plentu, pievomis ir laukais atvedė iki partizano Kazimiero Švirkščio tėviškės, o paskui ir žūties 

vietos. Kazimieras Švirkštys, g. 1913 m., sovietų valdžiai buvo „liaudies priešas“ dėl stambaus tėvų ūkio ir 

dėl dalyvavimo antisovietiniame Birželio 21-osios sukilime 1941 m. Jo brolis Jonas buvo ištremtas į lagerį ir 

ten mirė. Kazimieras iš pradžių slapstėsi netoli savo namų prie Luobos upės. Jis visą dieną pragulėdavo po 

išvirtusio didelio beržo kelmo šaknimis. Sutemus išlįsdavo iš slėptuvės nusiprausti ir pasimankštinti. Jo 

gyvenimo moteris, Adolfina Budreckytė, atnešdavo maisto. Su ja buvo susilaukęs sūnaus. Adolfina, 

mažametis sūnus ir visa Budreckių šeima vėliau buvo ištremti į Sibirą.  

Kazimierui Švirkščiui „Švirkštui“ susisiekus su kitais besislapstančiais vyrais, buvo sukurtas 

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Skirmanto kuopos partizanų būrys, veikęs nuo 1945 m. lapkričio 15 d. 

iki 1953 m. vasario 3 d.. Būrio vadas buvo Vacys Stoškus „Artojėlis“, g. 1920 m. Remezų kaime. 

Paskutinieji likę gyvi šio būrio partizanai buvo „Švirkštas“, „Artojėlis“ ir Steponas Stanius, kilęs iš 

Kaukolikų kaimo. 1953 m. žiemą jie slapstėsi pas Pašilės pakraštyje gyvenančią Stefą Tautvydienę, g 1900 

m. Žygio dalyviai aplankė šią sodybvietę ir prisiminė paskutiniąsias partizanų gyvenimo akimirkas. 

Partizanai buvo išduoti, bet nesutiko pasiduoti gyvi. 1953 m. vasario 3 d. nuo pat ryto Vacys Stoškus ir 

Kazimieras Švirkštys kovojo su sodybą apsupusiais stribokais ir NKVD milicininkais. Kazimieras buvo 

tarnavęs Lietuvos kariuomenėje, turėjo lengvąjį kulkosvaidį, todėl mūšis tęsėsi, milicijai teko kviestis 

pagalbos iš Sedos, o galiausiai sodybą net padegti, kad suimtų partizanus. Gyvų jų nepaėmė... 



Žygio dalyviai uždegė atminimo žvakutę ir traukė toliau. Buvusioje Vindašių sodybvietėje kepė 

dešreles ir ilsėjosi. Paskui dar laukė kelionė namo.Šis žygis suartino gimnazijos bendruomenę. Buvo sunku, 

bet įdomu ir gera. 

 

 



 

 



 

             

Išvyka į Šilutės žuvininkystės centrą 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 birželio 15 05:30  

Birželio 10 d. Ylakių gimnazijos mokiniai, Šviečiamosios žuvininkystės programos dalyviai, buvo 

išvykę į Šilutės praktinio rengimo centrą, kur dalyvavo teorinėse ir praktinėse pamokose apie žuvų 

auginimą. Mokiniai susipažino su žuvų veisimo ir auginimo fermomis, moderniausia žuvų veisimo ir 

auginimo uždarose recirkuliacinėse sistemose įranga, kur veisiamos ir auginamos įvairių šiltavandenių ir 

šaltavandenių žuvų rūšys. Mokomojoje fermoje užauginta žuvis naudojama mokomojo žuvų perdirbimo 

cecho praktinio mokymo procese. Jaunikliai parduodami žuvų augintojams, o užauginta produkcija – žuvies 

mėgėjams: kavinėms, restoranams ir žuvies perdirbėjams. Praktinėje dalyje mokiniai susipažino su žuvų 

pašarais, pamatė, kaip veikia hidroponika, galėjo pašerti žuvis, susiskirstę į komandas varžėsi, kuri komanda 

teisingiausiai atspės - žuvis plėšri ar ne, sėkmingai perkels žuvį iš vienos vietos į kitą, stebėjo šaltavandenes 

ir šiltavandenes žuvis. 

 



 

 

 

 

 

 



Edukacija VDU Žemės ūkio akademijoje 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 birželio 15 05:21  

Ylakių gimnazijos III modulio Šviečiamosios gyvulininkystės dalyviai birželio 6 d. lankėsi VDU 

Žemės ūkio akademijoje, kur susipažino su pašarų ruošimo laboratorija, ragavo karamelizuoto česnako, 

sužinojo, kaip padaromi ilgai negendantys, teikiantys daug energijos pašarai. Labiausiai patiko mėsos 

kokybės nustatymo laboratoriją, kur kiekvienas galėjo pamatuoti mėsos rūgštingumo rodiklį, pasimatuoti ir 

parsivežti labai mažais tūriais tikslų kiekį distiliuoto vandens. Gyvulininkystės mokomajame ūkyje mokiniai 

pamatė modernias karvių melžimo technologijas, pasidžiaugė veršiukais. Akademijos bibliotekoje pamatė, 

kaip kompiuterizuotai ir saugiai išduodamos knygos. Taip pat mokiniai džiaugėsi Šviečiamosios 

gyvulininkystės dovanomis - tušinukais, gertuvėmis ir maišeliais. 

 

 



 

 

„Ryto durys užsidaro man...“ 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 birželio 08 11:10  

Tai žodžiai iš dainos, kurią gegužės 27 dieną dainavo patys vyriausieji Ylakių gimnazijos mokiniai 

– abiturientai-, susirinkę į Paskutinio skambučio šventę. 

Taip, abiturientus skambutis paskutinį kartą pakvietė į mokyklą, į klasę. Būriavosi susimąstę, pajutę 

juos nešančią niekam nepavaldžią laiko galią. Pirmoji - paskutinė pamoka su pirmosiomis mokytojomis A. 

Račiene ir E. Daniuviene. Joje prisiminė akimirkas iš pradinių klasių gyvenimo, o tada iš vaikystės pasaulio 

grįžo į dabartį, kur juos pasitiko klasės vadovės A. Gūžienė ir R. Grubliauskienė. Pasak jų, 12 klasė tai 

paskutinė stotelė čia, gimnazijoje, o toliau platus kelias į gyvenimą, su daugybe įvairių stotelių, tad vaikai 

turi drąsiai žengti į rytojų, įveikti visus sunkumus ir nebijoti siekti savo tikslų. Parašę laišką ateičiai 

abiturientai, vedini pirmokų, žengė į aktų salę, kur juos plojimais pasitiko šventės organizatoriai gimnazijos 



trečiokai, tėveliai, mokytojai ir draugai. Netrūko skambių dainų, nuoširdžių palinkėjimų. Gėlėmis buvo 

apdovanotos pirmosios mokytojos ir dabartinės klasės vadovės, gėlės žiedu padėkota visiems mokytojams 

už jų nuoširdų darbą. O tėveliai, giminaičiai ir draugai sveikino abiturientus. Mokinių žinia, kad jie mokėsi 

Ylakių gimnazijoje, kad čia prabėgo dvylika nerūpestingų metų – pasodintas ąžuoliukas, kurio priežiūra 

„testamentu“ patikėta būsimiems gimnazijos ketvirtokams.  

Taigi gegužė ypatinga ne tik atgimusia pavasario gamta, žaluma, žiedų gausybe, bet ir kasmet 

pasikartojančia Paskutinio skambučio švente. Tik abiturientai kiti. Gero jiems skrydžio! 

  

Akimirkos iš renginio.... 

Skuodo diena 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 birželio 08 05:29  

Birželio 3-5 dienomis Skuode vyko šventė, skirta savivaldos 450- mečiui paminėti. Birželio 3 dieną 

prie Skuodo meno mokyklos vyko Skuodo rajono ugdymo įstaigų vaikų ir mokinių saviraiškos šventė 

,,Augu po Skuodo dangum“, kurioje dalyvavo ir mūsų gimnazijos kolektyvai, vadovaujami mokytojų A. 

Račienės, A. Matučio ir V. Mockienės. 

Birželio 4 d. nemažas būrys gerai nusiteikusių gimnazijos mokinių, mokytojų, pagalbos mokiniui 

specialistų dalyvavo šventinėje eisenoje.  

 

https://photos.google.com/share/AF1QipN0L2hOPn-IR53GAqSdug6CWv4nWhZnTvHp-YaMBr9FN3Afqcz3CvsAyud5sQE96g?key=Y3J2M1JiLTVCYVQ0LW16c3MyaWlsUi04MWxmTUxR


 

 



 

Pradinukai šventė Tarptautinę vaikų gynimo dieną 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 birželio 08 05:22  

  

Palaikydami Ukrainos vaikus, linkėdami jiems giedro dangaus, juoko, džiaugsmo ir laimingos 

vaikystės, Ylakių gimnazijos pradinukai, jų mokytojos ir padėjėjos dalyvavo akcijoje „Širdelė Ukrainos 

vaikams“. Palaikymo „širdelei“ sunaudota per 500 metrų mėlynos ir geltonos spalvos šilkinės juostelės. 

Kiekvienas mokinukas kruopščiai rišo juosteles, skandavo palaikymo žodelius:  

„Tuk tuk , tuk tuk 

plaka širdelė tuk tuk. 

Su Ukrainos vaikučių 

širdelėm kartu! 

Tuk tuk, tuk tuk, tuk tuk.” 

Sudainavę nuotaikingą dainą „Gera“, pradinukai savo jėgas ir kantrybę išmėgino stadiono bėgimo 

takeliuose. Oi, kiek greitakojų auga!  

Vėliau, pasiskirstę į keturias komandas, vaikai keliavo įveikti mokytojų paruoštų įvairiausių 

sportinių kliūčių. Teko įveikti net kūrybines užduotis.  

Vaikai linksminosi pūsdami įvairiausių dydžių ir formų muilo burbulus, vaišinosi ledais. 

Lai Jūsų vaikystės dienos būna spalvingos, žaismingos, įdomios, pilnos meilės. Daug juoko, 

šypsenų, džiaugsmo akimirkų! 

  

Akimirkos iš šventės... 

Išvyka į žuvininkystės ūkį ir interviu „Lietuvos ryto“ televizijai 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2022 birželio 06 13:33  

Ylakių gimnazijos 1ir 3 klasės mokiniai su savo mokytojomis R. Pociuviene ir N. Statkiene 

dalyvavo edukacinėje išvykoje į Šilutės r. žuvininkystės ūkį, kur vyko edukacinis užsiėmimas pagal Žemės 

ūkio ministerijos inicijuotą pažintinės žuvininkystės programą „Išauginta Europos Sąjungoje“. Čia mokiniai 

buvo supažindinti su žuvų auginimo būdais ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, su žuvų rūšimis, 

įvairiomis moderniomis technologijomis, žuvininko profesija. 

Praktinė dalis vaikus sužavėjo labiausiai. Buvo leista paliesti žuvis rankomis, perkelti iš vieno indo 

į kitą, nustatyti, ar tai plėšri žuvis. Drąsiausi trečiokai rankose laikė 3-4 kg eršketus, tikrino jų dantis, glostė 

pelekus. Nors ir sušlapo, bet emocijos liejosi per kraštus. 

Netikėtai pasirodę operatorius ir žurnalistė iš „Lietuvos ryto“ televizijos užkalbino ylakiškius. 3 

klasės mokiniai Jomantas, Danas ir Adrijus pasidalino įspūdžiais apie projektą. 

https://photos.google.com/share/AF1QipOhN7YImmNEAmJvdjGgSa3XVz1B-zmlBWJES-Ck6gnkPrkaR1Xrgx5yZTIffsaDUQ?key=QUpWOGRoWFpRdlBVX3ZZV0lUck1IY3ZfM2lQR3B3


Už puikią išvyką pradinukai ir jų mokytojos dėkoja projekto koordinatorei, biologijos mokytojai 

Rasai Petrulevičienei. 

  

 

 

 



 

Sveikata visus metus 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 birželio 03 11:37  

  

Ylakių gimnazijos mokiniai, vadovaujami mokytojų Rasos Petrulevičienės ir Sigutės Razguvienės, 

sėkmingai dalyvauja konkurse „Sveikata visus metus“. Jie su iššūkiu „Švara – sesutė, sveikata – motutė“ 

šiais metais jau trečią kartą pateko tarp geriausių komandų. Prie prezentacijos sukūrimo aktyviai prisidėjo 

gimnazijos visuomenės sveikatos specialistė Dalia Gudauskienė, kuri vedė mokiniams pamokėlę apie gražią 

šypseną, dantukų priežiūrą „Sveiki dantys - graži šypsena“. Mokiniai aktyviai įsijungė į akciją „Plaukime 

rankas“, kurios metu net patys mažiausi gimnazijos mokiniai mokėsi taisyklingai plautis rankas.  

Su malonumu gimnazistai dalyvavo akcijoje „Švari aplinka – puiki sveikata!“ 

Mokiniai tvarkė aplinką, rinko šiukšles. Akcijos metu gimnazistai ne tik puoselėjo gamtą, bet ir 

džiaugėsi grynu oru, pirmaisiais pavasario saulės spinduliais bei puikia nuotaika. 

Būkime švarūs ir sveiki! Saugokime vieni kitus! 

 

 



 

 



 

SAUGUS VAIKAS - LAIMINGAS 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 gegužės 26 14:51  

2022 metų gegužės 24 dieną Ylakių gimnazijos 7-8 klasių mokiniai dalyvavo Mosėdžio 

gimnazijoje vykusioje šventėje „Saugus vaikas – laimingas vaikas“. Šventė skirta mėnesiui be smurto prieš 

vaikus. Siekiama ugdyti visuomenės  atsakomybę už kiekvieną vaiką ir nepakantumą smurtautojams, 

informuoti žmones apie vaikų  patiriamą smurtą.  

Rajono mokyklų mokiniai, pasiskirstę į 6 komandas, turėjo atlikti Skuodo priešgaisrinės  gelbėjimo 

tarnybos, Skuodo policijos komisariato, Visuomenės sveikatos biuro, Skuodo jaunimo  centro,vaiko teisių 

apsaugos skyriaus, LK KASP Žemaičių apygardos 3 - osios rinktinės, Skuodo 304 pėstininkų kuopos 

parengtas praktines užduotis.  Atlikdami jas, mokiniai susipažino su įvairių profesijų darbo specifika, 

pabuvo  gaisrininkais, policininkais, krašto apsaugos savanoriais, sveikatos priežiūros specialistais.  

Šioje šventėje pralaimėjusių nebuvo. Šventės partneriai išrinko vieną saugiausią savo srities 

komandą ir ją apdovanojo.  

Socialinė pedagogė Janina Liekytė 

 



 

 



 

Pradinukai ieškojo pavasario 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2022 gegužės 30 17:15  

Gegužės 18 d. mūsų gimnazijos pradinukai dalyvavo pavasariniame žygyje po netoliese esantį 

parką. Vaikai žygiuodami grožėjosi gamta, skaičiavo atpažintus medžius, krūmus, pievų augalus, 

paukštelius, vabalus, kirmėles. Ragavo kiškio kopūstus, kiaulpienių žiedų sumuštinius. Ieškojo „saldaus 

medžio“. Viską fiksavo savo sukurtose užrašinėse. Pasidžiaugę geltonuojančių kiaulpienių kilimais, mokėsi 

pinti vainikėlius. 

       Žygį vainikavo smagūs žaidimai. 

 



 

 



 

 



 

 

Gimnazijos diena Ylakiuose 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 gegužės 26 05:29  

  

Kasmet vykstantis gimnazijos dienos renginys jau tapo gražia tradicija. Ne išimtis ir šis pavasaris, 

kai visa gimnazijos bendruomenė buvo sukviesta į šią nuostabią šventę. 



Gegužės 20 d. nuo pat ryto gimnazijos teritorijoje šurmuliavo nemažas būrys mokinių ir mokytojų. 

Į linksmas veiklas pirmiausia juos įtraukė būrelių - ateitininkų, sportininkų, kraštotyros, gamtosaugininkų, 

kulinarijos – įrengtos stotelės, kuriose visi laužė galvas atlikdami įvairias užduotis, laimėjo prizus, ragavo 

skanėstus, vaišinosi arbata bei pienių kava. Vėliau visi dalyviai rinkosi Beržynėlyje, kur vyko gimnazijos 

dienos šventė. Ją pradėjo patys vyriausi – abiturientai – pakvietę sugiedoti gimnazijos himną. Sveikinimo 

žodį tarė gimnazijos direktorius V. Statkus, taip pat į susirinkusiuosius kreipėsi ir Ylakių seniūnas V. 

Gudauskas. Pasidžiaugta, jog rudenį pasėtas ir visus metus brandintas mokslo grūdas leidžia pavasarį 

džiaugtis išties nemažais mokinių pasiekimais konkursuose, olimpiadose ir varžybose. Švietimo skyriaus 

vyriausioji specialistė A. Budrikienė apdovanojo puikias žinias įvairiose olimpiadose parodžiusius mokinius 

diplomais, padėkos raštais ir medaliais, o Skuodo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas R. 

Rozga, pats buvęs šios gimnazijos mokinys, dėkojo mokytojams už jų nuoširdų, prasmingą darbą bei įteikė 

padėkos raštus. Gegužės 19 d. Ylakių gimnazijoje buvo renkamas Garbės ženklo vertas gimnazistas. Šį 

garbingą titulą pelnė antros gimnazijos klasės mokinė Mantė Vilkauskaitė, nes ji labai gerai mokosi, 

dalyvauja olimpiadose ir užima prizines vietas, yra aktyvi mokinių savivaldos narė.  

Šventėje skambėjo muzikos mokytojo A.Matučio paruoštų mokinių atliekamos dainos, akį džiugino 

merginų šokių būrelio, kuriam vadovauja mokytoja Vaida Mockienė, puikūs pasirodymai. Netrūko šypsenų, 

plojimų, gerų emocijų. Pasibaigus šventei visi galėjo skubėti vaišintis tortu bei dalintis įspūdžiais. Džiugu, 

kad gimnazijos dienos tradicija puoselėjama. Belieka laukti kito pavasario, kai Beržynėlis vėl skambės nuo 

sveikinimo žodžių, šokių ir dainų. 

Akimirkos iš gimnazijos dienos... 

Konferencija „Tyrinėk, ieškok, atrask, pažink“ 

Atnaujinta: Antradienis, 2022 gegužės 24 13:00  

  

2022 m. gegužės 19 d. Mosėdžio gimnazijoje vyko ES finansuojamo projekto „Gamtos mokslų 

ugdymo stiprinimas, sinchronizuojant praktines, teorines ir virtualias aplinkas“ Nr. 09.2.1-ESFA- K-728-03-

0075 praktinė konferencija „Tyrinėk, ieškok, atrask, pažink“. Joje buvo pakviesti dalyvauti ir septyni mūsų 

gimnazijos 8 klasės mokiniai. Į konferenciją vyko mokiniai, kurie domisi gamtos mokslais: Evita, Mantilė, 

Kamilė, Karolis, Rokas, Angelė ir Aronas. Konferencijoje dalyvavo ne tik Mosėdžio gimnazijos aštuntokai, 

bet ir svečiai iš Mažeikių r. Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijos, Kretingos rajono Vydmantų 

gimnazijos ir Telšių rajono Nevarėnų gimnazijos. 

Mokiniai buvo suskirstyti į tris komandas pagal spalvas, atliko įvairius eksperimentus. Mūsų 

komanda iš pradžių darė dažus iš akmenų. Pirmiausia turėjome akmenis suskaldyti į smulkius gabalėlius, o 

po to sutrinti porcelianiniu trintuvu. Sutrintą masę subėrėm į indėlį ir užpylėme aliejaus, bet su aliejumi 

mums nelabai pavyko, tai mes perdarėm su vandeniu. Pagamintais dažais piešėme piešinius. Po to vyko 

darbas laboratorijoje. Pirmiausia geografijos kabinete suradome fosilijų ar Jugoslavijos monetų, tada 

laboratorijoje jas tyrinėjome. Turėjome išsiaiškinti, kokia tai fosilija. Atlikę šį darbą keliavome į Akmenų 

muziejų, kur sužinojome įdomių faktų apie akmenis, apie jų atsiradimą. 

Praktinėje konferencijoje turėjome galimybę piešti pačių pasigamintais akmens dažais, patirti 

atradimų džiaugsmą tyrinėjant medžiagas bei susipažinti su Akmenų muziejaus ekspozicija. 

                                 Kamilė ir Evita, 8 klasės mokinės 

https://photos.app.goo.gl/vHyunY5Wn7PrpNVa9


 

 

 



 

 

 

 

 

 



Edukacija „Būgnų ratas“ Vinetu kaime 

Atnaujinta: Antradienis, 2022 gegužės 24 12:47  

Trečiokai, lydimi mokytojos N. Statkienės, jau antrą kartą lankėsi Vinetu kaime, Amerikos indėnų 

istorijos muziejuje po atviru dangumi. 

Vaikus pasitiko pats indėnų vadas Vinetu, kuris kiekvienam suteikė indėnišką vardą, o jo žmona 

Mėlynoji Gyvatė veidus papuošė indėniškais raštais ir pakvietė į indėnų ritualinę palapinę TIPI, kur vyko 

smagus edukacinis užsiėmime „Būgnų ratas“. Programos metu mokiniai susipažino su indėnų muzikos 

instrumentais, būgnų atsiradimo istorija. Kiekvienas paėmęs į rankas būgną pajuto šio indėnų instrumento 

skleidžiamo garso ir jo vibracijos magiškas galias. Atsipalaidavę ir pažadinę savo kūrybinę energiją vaikai 

atliko savo sukurtus ritmus. O bendras dalyvių muzikavimas pakėlė nuotaiką. 

Smagu buvo visiems pašėlti pagal būgnų ritmus! Vinetu kaime patirtas emocijas trečiokams 

primins čia įsigytos indėniškos sapnų gaudyklės. 

 

 



 

 

 

 

 

 



SVEIKINAME DAILYRAŠČIO NUGALĖTOJUS! 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2022 gegužės 16 13:15  

  

Paspausti raidelę telefono ar kompiuterio ekrane yra gražu ne tas pats, kaip tą pačią raidę dailiai 

išraityti rašikliu. Išraityti ne bet kaip: parašyti dailiai! 

Į tradiciniu tapusį rajono dailyraščio konkursą vyko keturi Ylakių gimnazijos pradinukai.  

Jie visi rajono mokyklų pradinių klasių mokinių dailiojo rašymo konkurse „Rašom! Skuodo 

pradinukai 2022“ rajono etape laimėjo pirmąsias vietas! 
Tai 1 klasės mokinė ANDRĖJA LAIVYTĖ (mokytoja Roma Pociuvienė), 

2 klasės mokinė GABIJA LABANAUSKYTĖ (mokytoja Diana Kristutienė), 

3 klasės mokinys JULIUS PAULAUSKAS (mokytoja Nijolė Statkienė), 

4 klasės mokinė GABIJA INTĖ (mokytoja Aušra Račienė). 

Didžiuojamės pradinukais ir turime į ką lygiuotis. Nepamirškime gražaus, taisyklingo ir estetiško 

rašymo ranka. 

  

 



 

PRANEŠIMAS APIE SKUODO RAJONO BARSTYČIŲ PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PARENGIMĄ 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 gegužės 13 18:38  

 Pranešame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 2.97 straipsnio 3 dalimi, 

2.99 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 2.101 straipsniu, Skuodo rajono savivaldybės tarybos 2022 m. balandžio 28 d. 

sprendimu Nr. T9–98 „Dėl sutikimo reorganizuoti Skuodo rajono Barstyčių pagrindinę mokyklą“ yra 

parengtas Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygų aprašas. 

Reorganizuojama įstaiga – Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla: teisinė forma – 

savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinė – Salantų g. 14, Barstyčių mstl., LT-98226 Skuodo rajonas; įstaigos 

kodas – 190893239. Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

Reorganizavime dalyvaujanti įstaiga – Skuodo rajono Ylakių gimnazija: teisinė forma – 

savivaldybės biudžetinė įstaiga; buveinė – Mokyklos g. 5, Ylakių mstl., LT-98349 Skuodo rajonas; įstaigos 

kodas – 190893424. Duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre. 

Reorganizavimo būdas – prijungimas. Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla 

reorganizuojama prijungiant prie Skuodo rajono Ylakių gimnazijos.  

Pasibaigiantis juridinis asmuo – biudžetinė įstaiga Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla. 

Po reorganizavimo veiklą tęsiantis juridinis asmuo – Skuodo rajono Ylakių gimnazija, vykdysianti 

pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas ir atliksianti nuostatuose nustatytas funkcijas.  

Po reorganizavimo Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla tampa Skuodo rajono Ylakių 

gimnazijos struktūriniu padaliniu – Skuodo rajono Ylakių gimnazijos Barstyčių skyriumi, vykdančiu 

ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio ugdymo programas. 

Skuodo rajono Barstyčių pagrindinė mokykla baigia veiklą kaip juridinis asmuo nuo jos 

išregistravimo iš Juridinių asmenų registro dienos, bet ne vėliau kaip iki 2022 m. rugpjūčio 31 d.  

Nuo Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos išregistravimo dienos visos teisės ir pareigos 

Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatyta 

tvarka pereina Skuodo rajono Ylakių gimnazijai, kurios savininkas yra Skuodo rajono savivaldybė, 

savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Skuodo rajono savivaldybės taryba. 

Informuojame, kad su reorganizavimo sąlygomis, Skuodo rajono Ylakių gimnazijos nuostatų 

projektu ir kitais dokumentais galima susipažinti Skuodo rajono Ylakių gimnazijos internetinėje svetainėje 

www.ylakiai.skuodas.lm.lt, Skuodo rajono Barstyčių pagrindinės mokyklos internetinėje 

svetainėje   www.barstyciumokykla.lt. 
Barstyčių pagrindinės mokyklos reorganizavimo sąlygos 

Skuodo rajono Ylakių gimnazijos nuostatai 2022 

  

  

  

file:///C:/Users/YG1/Downloads/www.ylakiai.skuodas.lm.lt,
file:///C:/Users/YG1/Downloads/www.barstyciumokykla.lt
https://drive.google.com/file/d/188b6mMhQTx_oK-i9s9elxIGJzVYvvff3/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1a5FZtS2b6U2EUyWsg7j1ZLB6CuSm_KIO/edit?usp=sharing&ouid=103644796621518891168&rtpof=true&sd=true


Bėgimo varžybos 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 gegužės 13 18:19  

Š. m. gegužės 6d. Skuodo miesto centriniame stadione vyko mokinių sporto olimpiados Pavasario 

kroso varžybos. Skirtingose vaikų amžiaus grupėse varžėsi 134 dalyviai. Ylakių gimnazijai atstovavo 19 

mokinių. 

2008 m. gimusių ir jaunesnių mergaičių grupėje I vietą iškovojo Emilė Šliačkutė, 8klasė. 

Tarp berniukų šioje grupėje I vietą iškovojo Edvinas Šemeta,7b klasė. 

Dėkojame už dalyvavimą šiems mokiniams:  

Laurynui Karečkai, Godai Čeporiūtei, Viktorijai Gineitytei (5 klasė); 

Aurelijai Šličiūtei, Martynui Jonauskiui, Edvinui Gūžei, Kornelijai Norvaišaitei, Laurynui Malūkui, 

Ignui Jonauskiui, Mindaugui Stoniui (6 klasė); 

Deividui Čeporiui, Drąsučiui Šerpečiui (7a klasė);  

Nedui Šliačkui, Deividui Jokšui, Eugenijui Grušeckiui (G1 klasė); 

Lukui Mažonui, Giedriui Šmaižiui (G2 klasė). 

Fizinio ugdymo mokytojas Paulius Mitkus 

 

 



 

Pradinukai sveikino mamytes 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 gegužės 12 12:13  

Pavasario žiedus, savo šypsenas bei gražiausius žodžius praėjusią savaitę vaikai skyrė savo 

mieloms ir brangioms Mamoms. Būkite laimingos! Su Motinos diena! 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

Kelionė po „Skambantį mišką“ 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 gegužės 12 09:49  

  

3 klasės mokiniai dalyvavo Palangos orkestro organizuojamame edukaciniame užsiėmime – 

koncerte su teatriniais elementais „Skambantis miškas“. Edukacinio užsiėmimo tikslas – supažindinti vaikus 

su pučiamųjų orkestru, jo atliekama muzika bei instrumentais. Tai šviesus ir žaismingas muzikinis 

pasakojimas, kviečiantis užsiėmimo dalyvius į kelionę po „skambantį mišką“, kuriame gyvena įvairiausi 

stebuklingi miško gyventojai, gebantys valdyti ir prakalbinti pučiamuosius bei mušamuosius instrumentus. 

Mažuosius klausytojus kelionėje po „Skambantį mišką“ lydėjo profesionali aktorė Aistė Šeštokaitė. Į 

bendravimą su vaikais įsitraukė orkestro atlikėjai bei jaunasis dirigentas Gytis Girdauskas. Jie susipažino 

vaikus su orkestro struktūra, pademonstravo, kaip skamba kiekvienas instrumentas, papasakojo jo istoriją, 

paaiškino, kam kolektyvui reikalingas dirigentas. Užsiėmimo metu dalyviai buvo kviečiami atlikti įvairias 

užduotis. 

Vaikai muzikine edukacija buvo sužavėti! 

  

 



 

 

  



 

 

Kvadratas 2022 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 gegužės 05 10:45  

Š. m. balandžio 26 - 27 dienomis Skuodo Bartuvos progimnazijos sporto salėje vyko Skuodo rajono 

mokinių sporto olimpiados berniukų ir mergaičių kvadrato varžybos. 

Berniukų grupėje III vietą laimėjo Ylakių gimnazijos mokinių komanda: 

Laurynas Karečka, 5kl 

Gedas Kaniava, 6kl. 



Edvinas Gūžė, 6kl 

Martynas Jonauskis, 6kl 

Ignas Jonauskis, 6kl 

Laurynas Malūkas, 6kl 

Mindaugas Stonys, 6kl 

Aleksas Vinogradas, 6kl 

Aivaras Kleponis, 6kl 

Mergaičių grupėje Ylakių gimnazijos mergaitės tapo rajono čempionėmis. 

5 – 6 klasių komanda: 

Goda Čeporiūtė, 5kl 

Viktorija Gineitytė, 5kl 

Vaida Bagackaitė, 6kl 

Kamilė Bagdonaitė, 6kl 

Urtė Momkevičiūtė, 6kl 

Kornelija Norvaišaitė, 6kl 

Laura Serapinaitė, 6kl 

Austėja Stasytė, 6kl 

Aurelija Šličiūtė, 6kl 

Mokinių komandas kvadrato varžyboms parengė fizinio ugdymo mokytojas Paulius Mitkus. 

 

 

  



  

  

„Šok, judėk, sportuok“ 

Atnaujinta: Antradienis, 2022 gegužės 03 13:31  

Balandžio 29 d. buvo minima tarptautinė šokio diena. Į šią gražią akciją įsitraukė ir mūsų 

gimnazijos šokėjai. Po 4 pamokų kvietėme visus šokti ir pasidžiaugti pavasariu. Savo pasirodymus pristatė 

NVŠ būrelio ,,Šok, judėk, sportuok“ merginos ir 4 klasės mokiniai, vadovaujami mokytojų V. Mockienės ir 

A. Račienės. 

Šokio žingsniu raginome visą bendruomenę prisijungti prie akcijos. 

 

 



 

Didysis Margutis 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 balandžio 29 16:22  

Ar mėgstate marginti, ridenti margučius? 

Mokytojos Aušros Račienės paraginti visi mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai noriai 

dalyvavo konkurse „Vaikų Velykėlės“. Jį organizuoja labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“. 

Vaikai skatinami puoselėti senas lietuviškas tradicijas, nepamiršti velykinių žaidimų, papročių.  

Rezultatas – sukurtas „Didysis Margutis“, kuris pasipuošė spalvingais pradinukų kiškučiais, 

viščiukais, įvairiaspalviais margučiais.  

Už pastangas, kruopštų darbą visi vaikai ir jų mokytojos apdovanoti naujomis Aido Jurašiaus 

knygutėmis „Žąsino Gagio kelionės“.  

Linkime smagaus skaitymo! 

  

 



 

 

 

  



  

  

„Sveikata visus metus“ 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 balandžio 27 13:31  

Sėkmingai dalyvaujame respublikiniame konkurse. 

Ylakių gimnazijos 7 klasės komanda, vadovaujama mokytojų Rasos Petrulevičienės ir Sigutės 

Razguvienės, sėkmingai susidorojo su kovo mėnesio konkurso „Sveikata visus metus“ pateiktu iššūkiu 

„Nepamesk galvos: saugus ir sveikas“ ir antrą kartą šiais mokslo metais pateko tarp geriausių komandų. Prie 

jų sukurtos prezentacijos aktyviai prisidėjo mūsų gimnazijos sveikatos priežiūros specialistė Dalia 

Gudauskienė, kuri vedė mokiniams pamoką ir paaiškino, kaip elgtis užspringus. Labai pravertė septintokų 

sukurti filmukai apie saugaus elgesio taisykles laukiant autobuso, kilus gaisrui mokykloje. Mokiniai savo 

darbe taip pat demonstravo, kaip reikia taisyklingai plauti rankas. Prezentaciją vainikavo septintos klasės 

mergaičių rankų plovimo šokis. 

 

 



 

 

Sveikiname 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 balandžio 27 13:23  

5-8 klasių mokinių biologijos olimpiados II etapo prizininkai 

Pirmas vietas užėmė 6-os klasės mokiniai Simonas Narvilas ir Vaida Bagackaitė. 

Antras vietas laimėjo 7b klasės mokinys Paulius Razma ir 8 klasės mokinys Karolis Nikartas. 

Trečią vietą užėmė 7a klasės mokinė Urtė Momkutė. 

Simonas Narvilas Lietuvos 5-8 klasių STEAM olimpiadoje tarp 31 geriausių Lietuvos šeštokų yra 

penktas. 

Mokinius ruošė biologijos mokytoja Rasa Petrulevičienė. 

Sveikiname! 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 balandžio 27 13:18  

  

SAMANTĄ STONYTĘ, 4 klasės mokinę, matematikos olimpiadoje rajono etape laimėjusią I 
vietą (mokytoja Aušra Račienė). 

  



Antrokai Šiaulių dramos teatre 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 balandžio 27 06:50  

Antrokai vaikų Velykėles sutiko Šiaulių dramos teatre žiūrėdami spektaklį „Bebenčiukas ir laumė“. 

Pasaką apie Bebenčiuką, pakliuvusį į laumės rankas, apie dvi jo seseris sekė Bildukai, kurie gyvena spintoje. 

Tai smagių dainelių, lengvo humoro, išminties kupinas spektaklis, kuriame vaidino žinomi teatro aktoriai. 

Vaikams labai patiko. Važiuodami į Šiaulius pakeliui sustojome prie Papilės pekiolikakamienės liepos, 

aplankėme Kryžių kalną, Auksinį berniuką. O energijos, žaismingumo netrūko vaikų žaidimų kambaryje. 

Gera ir smagu buvo visiems drauge po atostogų pasidalinti praėjusių švenčių nuotaikomis, pabuvoti ten, kur 

dar neteko būti. 

 

 



 

  

Kaip mes mokėme ir kartu mokėmės su Erasmus+ projekto partneriais 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2022 balandžio 25 09:17  

  

Šiandieninėje mokykloje vis dažniau vyksta pamokos už klasės ribų ir tai - ne naujiena. Nestebina 

ir tai, kad pamokas veda ne tik vienas mokytojas. Tačiau kai visą savaitę tenka mokytis ne su savo klasės 

mokiniais – tai nauja patirtis Ylakių gimnazijos mokiniams. O visa tai dėl to, kad gimnazijojesvečiavosi ir 

kartu mokėsi mokiniai iš Italijos, Turkijos, Portugalijos, Rumunijos ir Suomijos, kurie yra Erasmus+ 

projekto „Against Online Slavery“ partneriai.  

Balandžio pirmą savaitę nelepino pavasariškas oras, tačiau Ylakiuose buvo „karšta“ – gimnazijos 

aktų salėje įsikūrė nauja tarptautinė klasė, kurioje mokėsi 45 projekto dalyviai.Jiegilino žinias apie medijų 

raštingumą, pažino Lietuvą, kitų tautų kultūras, ugdėsi gebėjimus dirbti komandose, probleminių situacijų 

sprendimo ir kritinio mąstymo įgūdžius.  

Pagrindinis projekto tikslas – gebėti vertinti informaciją internete ir būti sąmoningu medijų 

vartotoju. Mes, mokiniai, dalyvavome užsiėmimuose, kurie vertė susimąstyti ir vengti klaidų, naudojantis 

internetu. Dalyviams įspūdį padarė užsiėmimas „Fotomanipuliacija“, kurį vedė buvusi Ylakių gimnazijos 

mokinė, fotografė Rimantė Liekytė. Ji vaizdžiai pristatė, kas tai yra, kur fotomanipuliacija taikoma 

žiniasklaidoje, o taip pat pamokė, kaip naudojantis telefono programėlėmis redaguoti nuotraukas, 

supažindino su žaliuoju ekranu, jo naudojimo galimybėmis. Mokiniams ypač patiko visiems kartu kurti foto 

projektus. Šis užsiėmimas buvo įdomus, pamokantis ir linksmas. Kitą dieną vyko pamoka „Medijos ir 

visuomenė“, kurią vedė Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazijos medijų ir visuomenės mokytojas Povilas 

Šklėrius. Užsiėmimo metu didelį susidomėjimą sukėlė interaktyvi mokymo priemonė labirintas 

„Nepasiklysk“ asmens duomenų apsaugos tema. Trečiadienį Skuodo muziejuje susitikome su Skuodo rajono 

laikraščio „Mūsų žodis“ redaktore Dalia Zabitiene. Ji papasakojo laikraščio ir spaustuvės istoriją, apie 

spaustuvės darbuotojų, žurnalistų darbo specifiką, kaip renkama medžiaga straipsniui ir kaip ji tikrinama. 

Nors susitikimas nebuvo ilgas, tačiau dalyviai refleksijoje pažymėjo, kad gavo žinių apie pagrindinę 

žiniasklaidos priemonę, sužinojo, kad laikraštis yra draugiškas jauniems žurnalistams, įsitikino, kad vienu 

šaltiniu, rašant straipsnį, remtis nevalia.Projekto dalyviai dėkojo už prasmingą palinkėjimą bei dovaną – 

kalendorių. Įgijus žinių, atėjo laikas jas pritaikyti praktiškai. Naudodami skaitmeninio plakato kūrimo 

programėles, kūrėme plakatus, kurių pagrindinis tikslas – supažindinti žmones, su kokiomis grėsmėmis gali 



susidurti naudodami medijas. Mokiniai, susiskirstę į komandas, kūrė plakatus šiomis temomis: 

dezinformacija, melagienos, kibernetinės patyčios, foto manipuliacija, etiškas informacijos vartojimas. Šią 

veiklą vedėme mes, Ylakių gimnazijos Erasmus+ komanda. Pirmiausia paaiškinome, kas yra plakatas, kaip 

jį kurti, kaip sudaryti planą, kokia logotipų svarba ir dar keletą reikalavimų, kad rezultatas būtų kuo geresnis. 

Sukurti plakatai patalpinti projekto e-twinning svetainėje, o jų popierinės kopijos eksponuojamos 

gimnazijoje, informuojant ir kitus bendruomenės narius apie pavojus. Penktadienį rašėme straipsnį „Lietuva 

mūsų akimis“. Tai buvo komandinis darbas – dalinomės įspūdžiais, juos grupavome, atrinkome informaciją 

ir pateikėme bendrą rezultatą. Parašę straipsnius didžiavomės savo darbais. Pripažįstame, kad darbas 

komandoje – iššūkis, nes reikia pasiskirstyti atsakomybėmis, dirbti atskirai, o rezultatą pateikti vieną. Po 

mokymosi mobilumo Lietuvoje padarėme išvadą, kad be pagrindinių projekto tikslų, pažinome save, 

įgijome svarbių šiuolaikiniam gyvenimui įgūdžių. 

Svečius žavėjo mūsų krašto gamta, muziejai. Norėdami, kad užsieniečiai geriau pažintų mus, 

suprastų mūsų aplinką, istoriją, pakvietėme į Skuodo muziejų. Svečiams įspūdį padarė menininkų ir 

amatininkų darbai, motobolo istoriją pasakojantis kambarys. Pristatėme Skuodą, kaip akmenų kraštą, todėl 

apsilankėme Puokės kaime prie didžiausio Lietuvos akmens, Vaclovo Into akmenų muziejuje ir parke. 

Svečiams iš Suomijos šis parkas panašus į Niujorko centrinį parką. Mes ten nebuvome, tai palyginti 

negalime. Taip pat aplankėme Palangos gintaro muziejų, dalyvavome edukacijoje apie gintarą ir jo savybes. 

Ypač didelį įspūdį mūsų svečiams padarė šaltojo karo muziejus Plateliuose. Mus nustebino, kad projekto 

dalyviai refleksijose rašė, jog Lietuvos muziejai yra įdomūs, modernūs, informatyvūs.  

Daug žinių apie mūsų kultūrą suteikė Ylakių folkloro ansamblis „Alda“. Svečiai pasiklausė dainų, 

sužinojo, kas yra verba, kaip audžiama staklėmis, žaidė liaudies žaidimus ir išmoko net keletą lietuviškų 

šokių. Apsilankė projekto dalyviai ir Ylakių bendruomenės „Arbatinėje“, kur ragavo bulvinių blynų. Senųjų 

lietuvių amatų pamokėmokytojo padėjėja Asta Narvilienė. Ji atskleidė vilnos vėlimo paslaptis. Kiekvienas 

projekto dalyvis pasigamino muilo plaušinę ir didžiavosi savo darbu. O mūsų širdis džiaugėsi, kad projekto 

dalyviai pažino mūsų kultūrą, tradicijas ir grįžo į savo mokyklas praturtėję ne tik žinių, įspūdžių, bet ir naujų 

draugų. 

Ylakių gimnazijos Erasmus+ projekto „Against Online Slavery“ komanda dėkoja Skuodo ir Ylakių 

bendruomenių nariams, kurie prisidėjo prie sėkmingo mokymosi mobilumo įgyvendinimo. 

 

 



 

 

   

Jaunimo savaitė 

Atnaujinta: Antradienis, 2022 balandžio 19 12:45  

Balandžio 11-15 dienomis mūsų gimnazijoje vyko jaunimo savaitei skirti renginiai. Tikslas – 

atkreipti dėmesį į tarpusavio bendravimo svarbą, skatinti mokinius aktyviau dalyvauti organizuojamose 

veiklose. Vyresniųjų klasių mokiniams veiklas pristatė Skuodo jaunimo užimtumo tarnyba, 5 - 8 klasių 

mokiniai dalyvavo draugiškose kvadrato varžybose. Be dėmesio neliko ir mados entuziastai – viena diena 

buvo skirta išradingai aprangai. O paskutiniąją savaitės dieną linksmieji mokinių seimo „kiškučiai“ pakvietė 

visus į saldainių medžioklę. 

 



 

 

Sveikiname 

Atnaujinta: Antradienis, 2022 balandžio 12 06:05  

Domantą Jonušą, 8 klasės mokinį, greitojo kompiuterinio rašymo konkurse laimėjusį II vietą 
(mokytojas Andrius Petrauskas). 

Trečiokai susipažįsta su Lietuvos istorija 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2022 balandžio 11 09:08  

  

3 klasėje vyko teminė integruota veikla ,,Lietuvos istorija“. Mokytoja Nijolė Statkienė pasiūlė 

trečiokams susipažinti su Lietuvos praeitimi per integruotas lietuvių k., pasaulio pažinimo, dailės veiklas. 

Mokiniai domėjosi senaisiais lietuvių dievais, kūrė plakatus, personažus, keliavo, dalyvavo edukacijoje. 

Aplankė Apuolės, Puodkalių piliakalnius, klausėsi legendų bei padavimų apie juos. Įkopę į Šatrijos kalną 

tarsi iš paukščio skrydžio žvelgė į tolumoje dunksančius kaimus ir vienkiemius, miškus, piliakalnius. Kuršių 

genties istorijos muziejuje Mosėdyje susipažino su kuršių genties archeologiniais radiniais: ginklais, 

prabangiais papuošalais, buities rakandais. Maloniai bendravo su tikrų tikriausiu kuršiu. Berniukai lietė 

ginklus, matavosi šarvus, mergaitės - kuršių genties moterų kostiumus, apyrankes, kaklajuostes. Mažieji 

mokinukai tarsi pasinėrė į tų laikų atmosferą.  

Lietuvos istorija labai sudomino vaikus. Kartu puikiai praleistas laikas, smagūs potyriai – tai dar 

naujas žingsnelis į tautos pažinimą. 



 

 

 



 

Ylakių gimnazijos mokiniai Italijoje 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 balandžio 08 11:01  

  

Šių metų kovo 19 - 26 dienomis mes, penki Ylakių gimnazijos mokiniai, dalyvaujantys Erasmus 

KA229+ projekte “Watchful European Young Environmentalists”, ir dvi mokytojos skridome į Sicilijos 

salą, į Čefalù miestą ir dalyvavome mokymosi mobilume IISS “ Mandralisca” Amatų mokykloje. Čia visą 

savaitę kartu su Portugalijos, Rumunijos, Turkijos ir Italijos komandomis įgyvendinome šio projekto 

veiklas.  

Viso projekto metu vyko mokymai apie skirtingas ekosistemas, pasaulines gamtos problemas ir 

nykstančias gyvūnų bei augalų rūšis, dalyvavome paskaitoje ir žiūrėjome vaizdo įrašus apie tai. Aiškinomės, 

kas kenkia ekosistemoms ir ieškojome sprendimo būdų, kaip galima padėti savo planetai, kūrėme logotipus 

bei vaizdo įrašus apie gamtos pasaulio išsaugojimą. Projekto dalyvius aplankė Čefalù miesto Tarybos narė 

Mrs Mancinelli, kuri yra atsakinga už miesto aplinkosaugą, ir pasidalijo bendromis įžvalgomis apie gamtos 

saugojimo svarbą ir žmonijos vaidmenį, prisidedant prie išlikimo.  

Mus ypač sužavėjo Čefalu architektūra ir jį supanti gamta. Tai populiarus kurortinis miestelis. Jis 

yra įsikūręs milžiniško kalno papėdėje, ant Tirėnų jūros kranto, įspūdingai atrodo ir iš toli, ir iš arti. Jame yra 

įspūdinga XII amžiuje normanų statyta miesto katedra. Buvo smagu pasivaikščioti siauromis gatvelėmis po 

senamiestį, grožėtis senųjų pastatų architektūra ir atsigaivinti itališkais ledais su pistacijomis, kurie ypač 

populiarūs Sicilijoje. Taip pat turėjome galimybę kopti į 300 m. aukščio kalną (vietiniai jį vadina Čefalu 

uola) ir mėgautis nuostabiu kraštovaizdžiu. 

Kitas miestas, kurį aplankėme, tai daugiau nei milijoną gyventojų turintis Palermas, įsikūręs šiaurės 

vakarinėje Sicilijos salos dalyje. Šiame mieste aplankėme „Massimo“ operos teatrą, kuris yra didžiausias 

Italijoje, taip pat lankėmės miesto katedroje, Pretoria miesto aikštėje, Vucciria ir Ballaro turgeliuose. 

Palermas yra nuostabaus grožio miestas.  

Šio mobilumo metu susiradome daug draugų iš įvairių šalių. Smagiai leidome laiką keliaudami, 

vaikščiodami jūros pakrante vakarais ir dalyvaudami įvairiose veiklose, kurios buvo įdomios, skatinančios 

bendrauti ir geriau pažinti vieniems kitus, praplėtė kultūrinį akiratį, gerina anglų kalbos įgūdžius. Dabar 

lauksime projekto dalyvių Lietuvoje, Ylakiuose, o atsižvelgdami į projekto tikslą, raginame visus prisidėti 

prie gamtos išsaugojimo.  

Ylakių gimnazijos mokiniai Rusnė Mikalauskaitė ir Karolis Nikartas 

  



 

Ruošiamės minėti Vaikų knygos dieną 

Atnaujinta: Antradienis, 2022 balandžio 05 05:54  

  

Balandžio 1 d. gimnazijos bibliotekininkė Zifrina Karubienė antrokus ir trečiokus pakvietė į 

biblioteką paminėti artėjančios Vaikų knygos dienos. Apžiūrėję knygų parodą, burtų keliu susiskirstę į dvi 

komandas, vaikai dalyvavo viktorinoje „Iš kokios pasakos esu?“, kurią organizavo ir vedė mūsų 

bibliotekininkė. Mokiniams ypač patiko smagūs žaidimai „Atspėk, kas tai?“, „Surask paslėptą knygą“. 

Laimėjo draugystė! Prisiminę skaitymo svarbą augančiam vaikui, padėkoję vieni kitiems, išsiskirstėme 

linkėdami tvirtos draugystės su knygelėmis. 

 



 

 

 

 

 

 



Literatūros pamoka ,,Simono Daukanto keliais“ Papilėje 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 kovo 31 07:21  

  

Vieną kovo mėnesio dieną 8 klasės mokiniams vietoj tradicinių pamokų vyko netradicinės 
už gimnazijos ribų, t. y. literatūros pamoka Papilėje. Pagrindinis pažintinės – edukacinės išvykos 
tikslas – sudaryti galimybes mokiniams pakeliauti S. Daukanto gyvenimo bei kūrybos keliais, 
pažinti istorinį, kultūrinį laiko kontekstą. Mūsų rajone rašytojas gimė, o mes vykome į Papilę, kur 
rašytojas nugyveno paskutinius savo gyvenimo metus ir yra palaidotas. Diena pasitaikė šilta ir 
saulėta, todėl nuotaika buvo puiki. 

Pirmasis kelionės taškas - memorialinis muziejus, t. y. namas, kur pas Papilės kunigą 
Ignotą Vaišvilą paskutiniuosius savo gyvenimo metus praleido Simonas Daukantas. Apžiūrėjome 
įvairią dokumentinę medžiagą, fotografijas, to meto rakandus. Iš gidės sužinojome, kad mirė 
Daukantas apleistas ir vienišas ant savo bičiulio Papilės klebono Ignoto Vaišvilos rankų. Lietingą 
1864-ųjų gruodžio dieną į kapines jį lydėjo tik kunigas, kelios senutės ir berniukas su žibintu. 
Sužinojome, kokia didelė, išskirtinė S. Daukanto asmenybė bei kokie reikšmingi jo darbai. Baigusi 
pasakoti, gidė pakvietė mokinius atsakyti į viktorinos klausimus. Sekėsi puikiai, tad aštuntokai 
buvo premijuoti saldainiais. Dar užsukom į klėtelę, kurioje įrengta etnografinė ekspozicija, po to 
nusileidome į Lakštingalų slėnį. 

Kitas ekskursijos objektas - rašytojo kapas Papilės piliakalnyje. Aplankėme jį, uždegėme 
žvakutes. Stovėdami prie rašytojo kapo supratome, jog turime prieš ką žemai nulenkti galvas.  

Gražus pats Papilės miestelis, tad apžiūrėjome ir jį. Užlipę į Jurakalnio apžvalgos bokštą, 
grožėjomės nuostabiais Ventos upės slėnio bei Papilės miestelio vaizdais. Pavaikščiojome 
mediniais laiptais ir takais, vedančiais prie upės šlaito atodangos. Įdomu buvo išgirsti, kad seniau 
čia tyvuliavo jūra. Nepraėjome neužlipę ant Papilės kabančio tilto, dar vadinamo beždžionių tiltu. 
Pamatėme, kad penkiolikakamienė liepa išties įspūdingas medis su daugybe kamienų. Keli jau 
nukirsti, nes pradėjo pūti, vienas gražiai nugulė ant šono, tačiau vis dar liepa atrodė įspūdingai. 

Baigiantis išvykai stabtelėjome prie paminklo S. Daukantui, kurį sukūrė skulptorius V. 
Grybas. Pastovėjome prie bronzinės S. Daukanto skulptūros, iškeltos ant aukšto postamento, 
nusifotografavome. 

Ekskursija paliko didelį įspūdį. Namo išvykome pasisėmę žinių ne tik apie Simoną 
Daukantą, bet ir apie Papilės kraštą. 

               Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja E. Matutienė 

Mokinių sukurti penkiaeiliai apie Daukantą: 
Daukantas 

Nuoseklus, nesiblaškantis 

Rašė, nepasidavė, vargo 

Gerbė savo gimtąją kalbą 

Autoritetas 

                                       Mantilė 8 kl. 
Simonas Daukantas 

Kūrybingas, atkaklus 

Kūrė, skaitė, dirbo 

Žmogus, pėsčiomis ėjęs į Vilnių,  
Istorikas 

                                       Domantas 8 kl. 
Daukantas 

Atsakingas, kruopštus 

Domėjosi, skaitė, perrašinėjo 

Ėmėsi darbų, kurių vertę matė, 
Didis istorikas 

                                       Gvidas 8 kl. 
Dalijamės nuotraukomis iš pažintinės-edukacinės kelionės į Papilę (nuotraukų autorė 

Mantilė Milvydaitė) 



 

 

 



 

 

 

 



 Edukacija Renavo dvare 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 kovo 31 07:10  

  

3 klasės mokiniai, lydimi mokytojos N. Statkienės, apsilankė Renavo dvare ir dalyvavo gamtos 

edukacijoje „Paslaptingieji nakties skrajūnai - šikšnosparniai“.  

Pamoką vedė šikšnosparnių apsaugos Lietuvoje draugijos pirmininkas Deividas Makavičius. 

Mokiniai sužinojo, kad šikšnosparniai yra vieninteliai pasaulyje skraidantys žinduoliai. Europoje jų per 40 

rūšių, Lietuvoje užregistruota 15. Nemažai šių odinių gyvūnėlių gyvena Mažeikių rajone – jų aptikta dvylika 

rūšių. Trečiokai klausėsi iliustruoto pasakojimo apie šikšnosparnių gyvenseną, įdomiąsias biologines 

savybes, jų įvairovę Lietuvoje ir pasaulyje; sužinojo, kokiuose „nameliuose“ gyvena šikšnosparniai, kur 

žiemoja ir t. t. Edukacijos dalyviai turėjo galimybę net rankose palaikyti šiuos nuostabius ir paslaptingus 

naktinius skraiduolius. 

Įdomu tai, kad Renavo parke gyvenantys šikšnosparniai padėjo išgarsinti Renavą ne tik Europoje, 

bet ir pasaulyje. Čia vyko žymių Europos šikšnosparnių tyrėjų susitikimai bei šių gyvūnėlių stebėjimai. 

 

 



 

Sėkmė projekte „Sveikata visus metus“ 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2022 kovo 28 12:47  

  

Respublikiniame projekte „Sveikata visus metus‘‘ mūsų gimnazija dalyvauja trečius metus. 

Kiekvieną mėnesį reikia kūrybiškai atsiliepti į iššūkį, susijusį su sveikata. Iš viso projekte dalyvauja per 900 

komandų iš visos Lietuvos – iš mokyklų, darželių, profesinių centrų. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos 

komandos „Girinukas“, kurią sudaro 7a klasės mergaitės, pristatymas pateko tarp geriausių mokyklų 

komandų vasario mėnesį atsiųstų darbų. Iššūkis vadinosi „Sveikas vargšas turtingesnis už ligotą karalių“. 

Visi geriausi mokyklų darbai puikuojasi internetinėje erdvėje Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus 

puslapyje, kuris priklauso Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centrui. 

Projekto vadovės mokytojos Rasa Petrulevičienė ir Sigutė Razguvienė 

Renginiai, skirti paminėti Pasaulinę žemės dieną 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2022 kovo 28 12:47  

Visas pasaulis kovo 20 dieną mini Pasaulinę žemės dieną. Šiai dienai pažymėti kovo 23 dieną mūsų 

gimnazijos 5-G2 klasių mokiniai dalyvavo viktorinoje apie žemę. Joje pasiskirstę į tris mišrias komandas 

turėjo atsakinėti į klausimus iš ekologijos, geografijos, geologijos ir kitų gamtos mokslų apie Žemę. 

Susumavus rezultatus paaiškėjo, jos visos komandos surinko beveik po lygiai taškų. Tad nugalėjo draugystė 

- visi laimėjo, nes sužinojo ir naujų dalykų, ir pasikartojo jau seniau žinomus. 



Gimnazijos fojė surengta 5-G2 klasių mokinių darbų paroda „Linkėjimai žemei“. Mokiniai kūrė 

atvirukus ir juose rašė gražiausius Žemei skirtus žodžius, kuriuos galėjo rinkti iš internetinių šaltinių ar 

sukurti patys. Viktorinos ir parodos organizatorės mokytojos Rasa Petrulevičienė ir Sigutė Razguvienė. 

 

 



 

 

Renginiai skirti Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 kovo 24 13:56  

Kovo 7-10 dienomis Ylakių gimnazijos mokinių seimas inicijavo renginių, skirtų Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti, savaitę, pakvietė prisijungti ir visą gimnazijos bendruomenę. 

Pirmadienį puošėme mokyklą – langai pražydo trispalviais ir mėlynai geltonais drugeliais ir 

gėlėmis. 

Antradienį sveikinome Lietuvą šokdami. Šokius parengė pradinių klasių mokytojos ir Vaidos 

Mockienės vadovaujamas mokinių šokių būrelis. 

Trečiadienį traukos centras buvo sporto salė – čia vyko gimnazijos I - IV klasių mokinių ir 

mokytojų tinklinio varžybos. Nugalėtojais tapo III klasės komanda. 

Ketvirtadienį - aprangos kodas – geltona, žalia ir raudona. O į visų dalykų pamokas buvo 

integruojama Lietuvos istorija ir etnokultūra.  

Finišavo ir dar vienas projektas – ĖJIMAS 2022, kuris prasidėjo Vasario 16-ąją. Šiame projekte 

aktyviausi buvo 43 dalyviai, kurie iš viso nukeliavo 2 151 976 žingsnius. Už tai jiems įteikti 
originalūs prizai. 

Dėkojame visiems, aktyviai palaikiusiems šią mokinių seimo iniciatyvą. 



 

 

 

  

 



Ką aš žinau apie Lietuvą? 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 kovo 24 13:51  

Ylakių gimnazijos antrokai šventė Lietuvos gimtadienį. Lietuvai dovanojo savo užaugintą 

ąžuoliuką, tortą iš ritinėlių, piešinius, eiles, dainas. Kiekvienas vaikas pristatė savo asmeninę dovaną tėvynei 

- tai savo pomėgį, talentą, kolekciją, linkėjimą. O kiek emocijų buvo dalyvaujant viktorinoje „Ką aš žinau 

apie Lietuvą?“ Šaunuoliai vaikai! Lietuva didžiuojasi ir džiaugiasi savo mažaisiais piliečiais! Ačiū tėveliams 

už gimtadienio vaišes, už sudarytas galimybes vaikams dalyvauti netradicinėje vakaronėje. 

 

 

 



 

 

 

Paminėjo Pasaulinę Žemės dieną 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 kovo 24 07:58  

  

Kovo 20 d. – Pasaulinė ŽEMĖS DIENA. Kaip ir kasmet šią dieną paminėjo mūsų gimnazijos 

mokiniai ir konkrečiais darbais prisidėjo prie aplinkos puoselėjimo ir saugojimo. Trečiokai, kurie lanko 

„Gamtukų“ būrelį, pasitiko sparnuočius su naujais inkilais. Klasėje rašė laišką paukšteliams, prisiminė 

varnėno, pempės, gandro ir kitų paukščių grįžimo dienas. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo akcijoje 



„Apkabinkime Žemę“. Jie tyrinėjo gaublį, spalvino, kirpo, klijavo ir kiekvienas papuošė savo Planetą. 120 

vaikų rankelių simboliškai apkabino Žemės rutulį. Visi kūrybiniai darbai eksponuojami parodėlėje, skirtoje 

Žemės dienai. 5 - 8 klasių jaunieji gamtosaugininkai rašė sveikinimus Žemei, dalyvavo viktorijoje. 

 

 



 

Ylakių gimnazija atrinkta dalyvauti Šviečiamojoje gyvulininkystės 

programoje 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2022 kovo 21 11:42  

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. Mūsų gimnazija jau ketvirtus metus  atrinkta dalyvauti Šviečiamojoje 

gyvulininkystės programoje. Šioje programoje dalyvaus 5-8 klasių mokiniai. 

Įgyvendinant programą mokiniai 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 

sužinos apie saugomas senąsias Lietuvos ūkinių gyvūnų veisles, gyvulininkystės specialistų rengimą, darbo 

šioje srityje galimybes. 

Sėkmingam programos įgyvendinimui balandžio mėnesio pirmoje pusėje kurjeris pristatys 

užduočių knygeles, metodinę medžiagą. 

Programos dalyviams pagal kiekvieną modulį yra parengta edukacinė medžiaga lietuviško 

gyvulininkystės sektoriaus pristatymui: informaciniai videofilmai apie ūkinius gyvūnus, virtuali ekskursija 

po mokslo ir studijų įstaigą. 

 

Pažinimo džiaugsmas su Erasmus+ “Against Online Slavery” projektu 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 kovo 18 08:39  

  



Kelionės - tai pirmiausia savęs pažinimas, o tada jau ir egzistencijos prasmė. Pasak anglų 

leksikografo ir rašytojo Samuel Johnson, „kelionių tikslas yra pagal tikrovę pertvarkyti vaizduotę ir vietoj 

galvojimo, kaip dalykai galėtų atrodyti, pamatyti, kokie jie yra iš tiesų“. Taigi šių metų vasario 20 - 26 

dienomis mes, penkios Ylakių gimnazijos mokinės, dalyvaujančios Erasmus+ ,,Against Online Slavery“ 

projekte, lydimos dviejų mokytojų, išvykome į Portugaliją ne tik susipažinti su šios šalies kultūra, gamta, bet 

ir susitikti su kitais projekto dalyviais iš Suomijos, Turkijos, Italijos, Rumunijos bei kartu įgyvendinti 

projekto veiklas. 

Šio projekto tikslas susipažinti su internete slypinčiais pavojais ir ugdyti sąmoningą socialinių 

medijų vartotoją. Šio tikslo nuosekliai siekėme viso mobilumo metu: kūrėme lankstinukus apie saugų 

internetą, klausėmės paskaitos apie pavojus, tykančius virtualioje erdvėje, pristatėme savo šalies interneto 

vartojimo problemas ir daromą žalą, pasekmes ir galimus problemų sprendimo būdus.  

Projekto metu taip pat turėjome galimybę pažinti Portugalijos kultūrą ir istoriją. Miestas, kuriame 

gyvenome, sužavėjo savo autentiškumu, architektūra, jį supančia gamta. Beje, Guimarães buvo pirmoji 

Portugalijos sostinė, o miesto centre iki šių dienų vis dar stūkso įspūdingo grožio pilis, priklausiusi 

pirmajam šalies karaliui. Lydimi gido joje lankėmės ir mes, visi mobilumo dalyviai, ir sužinojo dar daugiau 

faktų apie Portugalijos praeitį. Kitas miestas, kuriame teko lankytis, – Porto. Tai antras didžiausias pagal 

gyventojų skaičių miestas Portugalijoje. Ten vaikštinėjome Atlanto vandenyno pakrante, aplankėme 

gražiausią pasaulyje knygyną, São Bento traukinių stotį, išskirtinę savo dizainu – sienos papuoštos 

piešiniais, kurie atspindi šalies istoriją. Mokykla, kuri sukvietė visus projekto dalyvius, įsikūrusi Felgueiras 

mieste. Čia mūsų laukė dar viena maloni patirtis - susitikimas su savivaldybės atstove, atsakinga už švietimą 

ir kultūrą. Po to lankėmės jau šimtmetį dirbančioje virtuvėje, kurioje kepami tradiciniai ,,Pão de Ló” 

Portugalijos pyragai. Ten sužinojome ilgą ir labai unikalų pyragų gaminimo kelią. Tęsdami kelionę 

aplankėme kvapą gniaužiantį Santa Maria de Pombeiro vienuolyną, kuris savo didybe, archajiškumu ir 

istoriniu palikimu sužavėjo kiekvieną. Vis dėlto, įspūdžių bagažą galutinai užpildė nuo kalno atsivėrusi viso 

miesto panorama. Taip pat turėdami laisvo laiko kartu su naujais draugais iš kitų šalių žaidėme įvairiausius 

komunikaciją skatinančius žaidimus, vaikščiojome siauromis gatvelėmis, dalinomės įspūdžiais. 

Ketvirtadienio vakarą buvome maloniai nustebinti, nes organizatoriai atsisveikinimo vakarienės 

pakvietė į restoraną, kuriame grojo gyvo garso portugališka fado muzika, neatsiejama nuo šalies įvaizdžio, 

savo skambesiu artima ir lietuvio sielai. Laikas svečioje šalyje prabėgo nepastebimai, dėl šilto priėmimo ir 

vietinių mentaliteto jautėmės lyg namuose. 

Šis projektas mums padėjo ne tik labiau suprasti galimas grėsmes internete ir sužinoti būdų, kaip su 

jomis kovoti, bet ir suteikė progą pabendrauti su kitų šalių žmonėmis, pažinti jų kultūrą. Be to, turėjome 

galimybę anglų kalbą vartoti realiose situacijose. Šio mobilumo metu tik dar kartą įsitikinome, jog 

Erasmus+ projektai mokiniams yra labai naudingi, jie išlaisvina žmogų iš vidinio susikaustymo ir praplečia 

jo akiratį, todėl šios patirties neužmiršime niekada. 

Imelda Žutautaitė ir Fausta Jančauskaitė, G4 klasės mokinės 

  

 



 

 

 



 

RAJONO 6-8 KLASIŲ MOKINIŲ GEOGRAFIJOS OLIMPIADOJE 

,,MANO GAUBLYS“ PRIZINES VIETAS LAIMĖJO 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 kovo 17 16:13  

  

SIMONAS NARVILAS, 6 kl., I vieta; 

PAULIUS RAZMA, 7b kl., III vieta. 

Mokinius ruošė geografijos mokytoja EDITA STRIPINYTĖ. 

SVEIKINAME 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 kovo 04 12:37  

ARNĄ BERTULĮ, G2 klasės mokinį, rajono istorijos olimpiadoje laimėjusį       2 vietą. ( Mokytoja 

Lidija Drukteinienė). 

 

5 - 8 klasių STEAM rajoninėje olimpiadoje prizines vietas laimėjo: 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 kovo 02 14:31  

  

I vietą – Simonas Narvilas, 6 klasė 

II vietą - Vaida Bagackaitė, 6 klasė 

Juos ruošė biologijos mokytoja Rasa Petrulevičienė. 

I vietą - Karolis Nikartas, 8 klasė 

III vietą – Paulius Razma, 7 klasė 

Juos ruošė biologijos mokytoja Rasa Petrulevičienė ir fizikos mokytojas Antanas Raštikis. 

 



Konkursas „Mūsų kalbinis kraštovaizdis“ baigėsi 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 kovo 02 14:30  

Mūsų gimnazijos 3 klasės mokiniai dalyvavo respublikiniame kūrybiniame konkurse „Mūsų 

kalbinis kraštovaizdis“, kurio tikslas - skatinti mokinius atlikti tiriamuosius darbus apie gyvenamosios 

aplinkos kalbinį kultūrinį kraštovaizdį. Trečiokai su mokytoja N. Statkiene konkursui pristatė pamokos-

interviu vaizdo įrašą „Ylakių apylinkės kaimų vietovardžiai ir jų atsiradimo istorijos“. 

Iš viso konkursui pristatyta 160 darbų. Vasario 28 d. Zoom platformoje vyko baigiamasis renginys, 

kurio metu apžvelgti konkursui pateikti darbai. Nors ylakiškiai ir netapo laureatais, tačiau džiaugiasi 

paskatinamuoju prizu - didžiule knygų siunta, žodynais, žemėlapiais ir Valstybinės lietuvių kalbos 

komisijos, Lituanistų sambūrio padėka. 

 

 



 

  

Tinklinis 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 vasario 25 12:45  

Š. m. vasario 15 d. Skuodo Pr. Žadeikio gimnazijos sporto salėje vyko merginų tinklinio turnyras 

Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Turnyre varžėsi 6 komandos. 

Ylakių gimnazijai atstovavo merginų komanda: Fausta Jančauskaitė, Imelda Žutautaitė, Klaudija 

Zakarauskaitė, Lauryna Piečiūtė, Emilija Piečiūtė, Agnė Žumbytė, Julija Dirkstytė, Vilma Bukauskaitė, 

Rusnė Mikalauskaitė, Paulina Būtaitė. 

Geriausia Ylakių gimnazijos žaidėja pripažinta Julija Dirkstytė. 

Joms ruoštis padėjo fizinio ugdymo mokytojas Paulius Mitkus. 

Dėkojame merginoms už dalyvavimą varžybose. 

 



 

Su gimtadieniu, Lietuva! 

Atnaujinta: Antradienis, 2022 vasario 22 08:18  

  

   Už lango dar žiema, o 3 klasėje jau žydi tulpės.  

Dar rugsėjo mėnesį vaikai į vazonėlius pasodino tulpių svogūnėlius. Vazonėlius iki sausio laikė 

šaltame rūsyje. Po žiemos atostogų atsinešę į klasę tulpes laistė, laukė išdygstant. Po savaitės, kitos pasirodė 

tulpių daigeliai, o vėliau - ir žiedų pumpurai. Mokiniai matavo, lenktyniavo, kieno gėlė greičiau pražydės. 

Visą šį laiką „žalioji palangė“ teikė vaikams daug teigiamų emocijų. Vasario 11 d. išsiskleidė pirmasis 

tulpės žiedas. O Vasario 16 d. išvakarėse klasės palangė „pražydo“ raudonai. 

   Su gimtadieniu, Lietuva! 

 



 

  

SVEIKINAME! 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 vasario 18 10:57  

  

MATEMATIKOS 9-12 KLASIŲ RAJONO OLIMPIADOJE PRIZINES VIETAS LAIMĖJO: 
GABRIELIUS BUTKUS, G2 kl. mokinys, - I vieta ; 

ELŽBIETA SAVICKAITĖ, G2 kl. mokinė, - II vieta; 
ARNAS BERTULIS, G2 kl. mokinys, - III vieta; 
FAUSTA JANČAUSKAITĖ, G4 kl. mokinė, - II vieta; 
GEDIMINAS STONKUS, G4 k. mokinys, - III vieta; 
IMELDA ŽUTAUTAITĖ, G4 kl. mokinė, - III vieta. 

Visus juos ruošė matematikos mokytoja ANGELIJA GEDVILIENĖ. 
 

Sveikiname 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 vasario 18 09:47  

Karolį Nikartą, 8 klasės mokinį, meninio skaitymo konkurso rajono etape laimėjusį III vietą 
(mokytoja Elvyra Matutienė) 

Kotryną Kėte Schmelzer, G1 klasės mokinę, anglų kalbos olimpiados rajono etape laimėjusią II 
vietą (mokytoja Kristina Nikartienė). 

Mantę Vilkauskaitę, g2 klasės mokinę (mokytoja Oksana Vilkauskienė),  

Karolį Nikartą, 8 klasės mokinį, Kotryną Kėte Schmelzer, g2 klasės mokinę, (mokytoja 

Kristina Nikartienė) KVKIF Kengūros projektų Lyderių ture laimėjusius Pagyrimo raštus. 

Pamoka netradicinėje aplinkoje – Ylakių miestelio bibliotekoje 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 vasario 17 14:28  

Paskutinę dieną prieš atostogas lietuvių kalbos mokytoja Elvyra Matutienė pakvietė mus, 7b klasės 

mokinius, į netradicinę pamoką, skirtą Lietuvių kalbos dienoms. Pamoka vyko Ylakių miestelio bibliotekoje. 

Mes, mokiniai, aktyviai dalyvavome viktorinoje ,,Kalbos namai“, pasitikrinome, ar mokame taisyklingai 

kalbėti, rašyti ir tinkamai vartoti kalbą,  taigi pagilinome lietuvių kalbos ir literatūros žinias. Taip 

pat  sužinojome, kad 2022 metai yra paskelbti Ievos Simonaitytės metais. Susipažinome su bibliotekoje 



eksponuojama paroda ,,I. Simonaitytei - 125“. Teisingai atsakiusieji į viktorinos klausimus gavo dovanėlių, 

o visus kitus bibliotekininkės pavaišino saldainiais. Sveikiname 1-3 vietų laimėtojus: Juan, Vigailę ir Mantą! 

Pasibaigus viktorinai, ieškojome knygų, skirtų paaugliams, bandėme susirasti knygų pagal savo 

pomėgius. Dalis septintokų ieškojome fantastinės literatūros, kiti – nuotykių, o kai kuriuos  naujos knygos 

labiau viliojo.  Buvo ir tokių, kurie neapsisprendė ir pasirinko net po dvi knygas. Per atostogas jos bus 

perskaitytos. 

Veiklos buvo prasmingos ir įdomios. Atsisveikindami mes, mokiniai, kartu su mokytoja 

padėkojome Ylakių miestelio bibliotekininkėms Vilmai ir Dovilei už įdomią ir netradicinę pamoką 

bibliotekoje. 

                                                                       7b klasės mokinė Vigailė Vaitkutė 

Kviečiame susipažinti su renginio akimirkomis: 

  

 

 



 

 

  

„Snaigės“ žygis 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 vasario 11 12:27  

Trečiokai - „Gamtukų“ būrelio nariai - džiaugiasi kiekviena žiemos diena. Šiemet šitiek balto 

puraus sniego! Galima sugalvoti įvairiausių sniego pramogų. Todėl jie su didžiausiu malonumu priėmė savo 

mokytojos N. Statkienės pasiūlymą surengti žiemos iškylą - „Snaigės“ žygį. 

Aptarę maršrutą ir įjungę žingsniamatį leidosi į kelionę po netoliese esantį parką. Žygio metu vaikai 

stebėjo apsnigtus medžius, bandė juos atpažinti. Pagal sniege paliktas pėdas bandė išsiaiškinti, koks žvėrelis 

čia prabėgo, matavo sniego gylį. Žygis ėjo į pabaigą. Paraudę žandukai išdavė, kad nemažai nukeliauta. 

Žingsniamatis rodė kiek daugiau nei 3 tūkstančius žingsnių. Atsigėrę karštos arbatos, vaikai aikštelėje žaidė 

žaidimus, mėtė sniego gniūžtes, Vaikai dalinosi smagiais įspūdžiais. 

Juk judėti ir sportuoti lauke ne tik vasarą, bet ir žiemą yra sveika! 



 

 

Ketvirtokai – „Mokonomikos“ pamokoje 

Atnaujinta: Antradienis, 2022 vasario 08 08:02  

Vasario 4 dieną mūsų gimnazijos ketvirtos klasės mokiniai dalyvavo didžiausioje nuotolinėje 

pamokoje „Mokonomika“. Ši nuotolinė pamoka, skirta visiems 1 – 12 klasių mokiniams, jau antrus metus iš 

eilės rengiama SWEDBANK iniciatyva. Tai net 24 pamokos tvarumo, pilietiškumo, finansinio raštingumo ir 

kitomis aktualiomis temomis. Jas vedė tikri savo srities profesionalai, 1- 4 klasių mokinius jie pakvietė į 

„Atradėjų“ pamokas. 

Pradinukai susipažino su skautų veikla, mokėsi susikrauti kuprines, japoniškai skaičiuoti ir karatė 

veiksmų, sportuoti. Taip pat susipažino su lietuvių gestų kalba, sužinojo, kas yra šeimos biudžetas ir kaip jį 

paskirstyti. Sužinojo, kas yra tvarus naudojimas, gamino prijuostes. Mokslo laboratorijoje atliko bandymus 

su balionais.  

Didžioji nuotolinė pamoka paliko daug įspūdžių, kuriais mokiniai dalijosi su klasės draugais, 

mokytoja. Džiaugiamės galėdami dalyvauti netradicinėje teatralizuotoje nuotolinėje pamokoje. 



 

 

Fizikos olimpiada 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 vasario 04 11:49  

SVEIKINAME! 

Gimnazijos 4 klasės mokinius, Skuodo rajono fizikos olimpiadoje užėmusius prizines vietas: 

GEDIMINĄ STONKŲ – II vieta 

MOTIEJŲ SAVICKĄ – III vieta. 

Mokinius ruošė fizikos mokytojas Antanas Raštikis.  



 

Biologijos olimpiada 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 vasario 04 11:38  

G1- G4 klasių mokinių biologijos olimpiados rajono etape prizines vietas laimėjo: 

Mantė Vilkauskaitė, G2 klasė – I vieta 

Nojus Vaitkus, G1 klasė – II vieta 

Elžbieta Savickaitė, G2 klasė – II vieta 

Imelda Žutautaitė, G4 klasė – I vieta 

Mokinius ruošė biologijos mokytoja Rasa Petrulevičienė 

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪTOS OLIMPIADA 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 vasario 04 11:37  

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪTOS OLIMPIADOS RAJONO ETAPE PRIZINES 

VIETAS LAIMĖJO: 

LAURYNA PIEČIŪTĖ, G1 kl. mokinė, - II vieta (mokytoja Elvyra Matutienė); 

FAUSTA JANČAUSKAITĖ, G4 kl. mokinė, - II vieta (mokytoja Asta Gūžienė); 

IMELDA ŽUTAUTAITĖ, G4 kl. mokinė, - III vieta (mokytoja Asta Gūžienė). 

Gyva pažintis su akvakultūra 

Atnaujinta: Antradienis, 2022 sausio 25 12:28  

  

Ylakių gimnazija 2021-2022 mokslo metais jau trečią atrinkta dalyvauti VšĮ Kaimo verslo ir rinkų 

plėtros agentūros („Litfood“) žuvininkystės programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“.  

Programoje dalyvaus 1-4 ir 5-8 klasių mokinių grupės. Mokiniai dalyvaus pažintinėje pamokoje, 

kurios metu įgis daugiau žinių apie akvakultūros sektorių, Lietuvos akvakultūros ūkiuose išaugintus 

žuvininkystės produktus, susipažins su verslo bei karjeros galimybėmis akvakultūros sektoriuje. Taip pat 

dalyviams bus organizuojamos pažintinės išvykos į akvakultūros ar žuvivaisos ūkį bei profesinio ugdymo 

įstaigą, rengiančią akvakultūros sektoriuje dirbsiančius specialistus. 

Įgyvendinant programą mokiniai bus supažindinti su akvakultūros ar žuvivaisos ūkiuose 

veisiamomis ir auginamomis žuvų rūšimis, jų veisimo technologijomis, akvakultūros produktais, iš arti 

pamatys veisiamų ir auginamų žuvų, vėžiagyvių rūšis, jų auginimo aplinką. 

Mokiniai jau dalyvavo nuotolinėje paskaitoje apie žuvininkystę, juos pasiekė mokomosios 

žuvininkystės knygelės ir dovanėlės. 

  

 



Jaunųjų gamtosaugininkų veiklos 

Atnaujinta: Antradienis, 2022 sausio 25 11:23  

  

Ylakių gimnazijos Jaunieji gamtosaugininkai jau antrus metus dalyvavo projekte „Sveikata visus 

metus“, kurį organizuoja Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras. Projekto tikslas – padėti vaikams 

įgyti bendrą sveikatos suvokimą, išsiugdyti sveikatai naudingus gebėjimus, įpročius bei nuostatas, 

atsakomybę už savo ir kitų sveikatą, paskatinti juos rinktis sveiką gyvenimo būdą. Projektas vyko visus 

metus, įskaitant ir vasarą. Kiekvieną mėnesį buvo pateikiami skirtingi iššūkiai, į kuriuos reikėjo išmoningai 

ir kūrybiškai atsiliepti. Šiais metais projekte iš skirtingų ugdymo įstaigų dalyvavo per 900 komandų. 

Geriausi komandų darbai buvo skelbiami Sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus internetiniame puslapyje. 

Džiugu, kad mūsų gimnazijos mokiniams pavyko net 4 kartus patekti tarp geriausių mokyklų komandų. 

Projekto kuratorės - mokytojos Rasa Petrulevičienė ir Sigutė Razguvienė. 

Šie mūsų gimnazijos darbai puikavosi internetinėje erdvėje. 

Birželio mėnesio iššūkis: 

„Vasaros žolynai mūsų sveikatai“ (Eugenijos Šimkūnaitės lobių beieškant). 

Liepos mėnesio iššūkis: 

„Kai nesveikas maistas – reikalingas ir vaistas“. 

Lapkričio mėnesio iššūkis: 

„Mes esame mūsų pačių istorijos herojai“. (Žalingų įpročių prevencija) M. Makartni 

Gruodžio mėnesio iššūkis: 

„Nuo pažinimo - sveikatos link“. 

Gruodžio mėnesį Jaunieji gamtosaugininkai ir 5-G2 klasių mokiniai kūrė darbelius iš lapų. Sukurta 

parodėlė buvo eksponuota mokykloje. 

 

SVEIKINAME! 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2022 sausio 20 14:18  

  

MANTĘ VILKAUSKAITĘ, rajono G2 klasių mokinių chemijos olimpiadoje laimėjusią I vietą . 
NOJŲ VAITKŲ, rajono G1 klasių mokinių chemijos olimpiadoje laimėjusį I vietą  
Mokinius ruošė chemijos mokytoja metodininkė Sigutė Razguvienė. 
 

 



Savanorystė 

Atnaujinta: Antradienis, 2022 sausio 18 14:07  

Sausio 12-13 dienomis Ylakių G1 ir G4 klasių mokiniai dalyvavo regioniniame informaciniame- 

motyvaciniame renginyje esamiems ir būsimiems savanoriams, kuris vyko Plungės rajono savivaldybės 

viešojoje bibliotekoje. Buvo pateikta daug naudingos ir įdomios informacijos apie šį visuomenei reikalingą 

darbą, mokiniai dirbo su bendraamžiais grupėse. Už galimybę dalyvauti dėkojame renginio moderatorei 

Jūratei Gineitienei. 

 

Sausio 13 d. minėjimas 

Atnaujinta: Penktadienis, 2022 sausio 14 13:14  

Sausio 13 d. minėjome Laisvės gynėjų dieną. Ryte languose uždegę žvakutes, rinkomės į miestelio 

skverą prisiminti 1991m. sausio 13-osios įvykius ir pagerbti žuvusiųjų. Po Ylakių seniūno V. Gudausko ir 

istorijos mokytojos L. Drukteinienės prasmingų žodžių minėjimą pratęsėme Ylakių bažnyčioje, kur buvo 

aukojamos šv. Mišios už žuvusiuosius. 

  



 

  

 

Aplinkosauginis projektas „Draugiška gamtai šeima“ 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2022 sausio 12 08:43  

Dar gruodžio mėnesį jaunieji gamtosaugininkai pakvietė visus dalyvauti projekte „Draugiška 

gamtai šeima“, kurio tikslas skatinti vaikus ir jų tėvelius būti aktyviais piliečiais, įtraukti juos į 

aplinkosauginę veiklą. Tai galėjo būti įvairios iniciatyvos, skatinančios mažinti vartojimą, buityje 

atsisakoma chemijos; aplinkos tvarkymas, atliekų rūšiavimas; darbeliai iš antrinių žaliavų ir pan. Dalyviai 

aktyviai siuntė nuotraukas, kuriose ir atsispindėjo „namų ekologija“. Džiugu, kad šeimose rūpinamasi sveika 

mityba, iš senų drabužių siuvami pirkinių maišeliai, ruošiamos vaistažolių arbatos, iš atliekų gaminami 

nauji, buičiai reikalingi daiktai, kalėdiniai papuošalai, dekoracijos ir t.t. 

Dėkojame visiems projekto „Draugiška gamtai šeima“ dalyviams. Svarbiausia turbūt ne tai, ką 

veikė vaikai su savo tėveliais, o tai, kad jie jau žino, kas yra ekologija, kad domėjosi gamtosaugos idėjomis 

ir jas paskleidė kitiems. 



 



 



 

Antrokai į Kalėdų paštą 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 gruodžio 27 14:50  

  

Arėjant svajonių išsipildymo metui mes, antrokai, parašę po laišką Kalėdų Seneliui, išsiruošėme į 

kalėdinį paštą, esantį Kretingoje. Važiuodami aplankėme pakelėje esančių miestelių eglutes, pasidžiaugėme 

gražių gražiausiais nykštukais. Šiluma ir žaluma džiugino eglė Žiemos sode, baltumu - karpinių verandoje, o 

saldumu - saldainių gamykloje. 

  

 



 

 



 

Integruotos veiklos ,,Kalėdos mūsų širdyse“ kitose erdvėse 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 gruodžio 22 10:15  

  

Artėjant gražiausioms metų šventėms, 7a, 7b, 8 klasių mokinių grupė, vadovaujama anglų kalbos 

mokytojos metodininkės Kristinos Nikartienės, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos metodininkės 

Elvyros Matutienės bei socialinės pedagogės Janinos Liekytės, gruodžio 17 d. vedė integruotą pamoką 

„Kalėdos mūsų širdyse“ kitose erdvėse. Pamokai buvo keliamas tikslas - Kalėdų švenčių laukimą įprasminti 

kūrybinėmis idėjomis bei darbais, dalyvaujant pažintinėje – kūrybinėje išvykoje į Pakruojo dvarą ir Šiaulius. 

Šiauliuose mokinių laukė unikali pažintis su dvaro mada ir gyvensena Chaimo Frenkelio viloje. 

Mokiniai susidomėję klausėsi gido pasakojimo apie vilos savininkų prabangų gyvenimą, apžiūrėjo vilos 

patalpas. Visus patraukė intriguojančios XVIII a. flirto paslaptys, nebyli vėduoklės kalba ir įmantrūs, daug 

fantazijos reikalaujantys kaklaskarės rišimo būdai. Paskui vaikai nusileido į vilos rūsį, kur įsikūrusios odos 

dirbtuvėlės. Čia kiekvienas pasigamino iš odos po kalėdinį žaisliuką!  

Po šių edukacinių veiklų mokiniai susipažino su Kalėdoms pasipuošusiu miestu - aplankė centrinę 

Šiaulių aikštę, pasigrožėjoįvairiausiomis dekoracijomis papuošta pagrindine miesto Kalėdų egle, įsiamžino 

nuotraukose, pasivaikščiojo miesto bulvaru. 

Kita integruotos pamokos dalis vyko Pakruojo dvare, žibintų festivalyje „Stebuklų šalyje“. Vos tik 

įėję į dvaro teritoriją vaikai pateko lyg į pasaką - vaikštinėjo tarp spalvingų skulptūrų, sukurtų pagal Luiso 

Kerolio kūrinio „Alisa stebuklų šalyje“ personažus. Džiaugėsi atrakcionų parko malonumais, lankėsi 

kalėdinėje amatų mugėje.Kiekvieną džiugino gausybė nuostabių, šviečiančių ir spalvas mainančių skulptūrų 

bei garso efektai.  

Toks buvo vaikų penktadienis: daug naujų įspūdžių, gerų emocijų, įdomiai bei prasmingai 

praleistas laikas. Visi grįžo sušildyti Kalėdų dvasios ir puikios šventinės nuotaikos. 

Patirti įspūdžiai atsispindi mokinių sukurtuose haiku: 



 

  

  

Nuotraukos Karolio Nikarto 8 kl. mokinio 

 



 

 

 



 

 

 

Išvyka į Kalėdų senelio ambasadą 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 gruodžio 22 08:19  

Gruodžio 17d. 3 klasės mokiniai lankėsi Kalėdų Senelio ambasadoje, kuri įsikūrusi Telšiuose. 

Kalėdų senelio pagalbininkai pakvietė vaikus į žaismingą, spalvotą, žibantį kalėdinėmis dekoracijomis ir 

žaisliukais menę. Čia smagiai žaidė su elfais, šoko, atliko linksmas užduotis, susitiko su Kalėdų seneliu, 

pasakojo jam, ką veikia, kaip mokosi. Įrodę, kad per visus metus gerai elgėsi, gavo „Gero vaiko 

pažymėjimus“. Senelis pavaišino vaikus saldainiais ir pažadėjo atvykti pas juos per Kalėdas su dovanomis. 

Stebuklais tikėti verta! 



 

 

 



 

 

SVEKINAME VISUS SU ARTĖJANČIOMIS ŠVENTĖMIS 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 gruodžio 21 10:58  

 

 



Kūrybinis konkursas „Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“ 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 gruodžio 20 06:23  

Mūsų gimnazijos 3 klasės mokiniai su mokytoja N. Statkiene dalyvauja kūrybiniame konkurse 

„Mūsų kalbinis kultūrinis kraštovaizdis“. Konkursą organizuoja Lituanistų sambūris kartu su Valstybine 

lietuvių kalbos komisija, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutu. Šio konkurso tikslas skatinti mokinius 

tirti savo gyvenamosios aplinkos kalbinį kultūrinį kraštovaizdį (vietovardžius, gatvių pavadinimus, viešas 

iškabas, įstaigų pavadinimus, paminklus, atminimo lentas ir pan.) ir skatinti kalbinę raišką. 

Ruošiant medžiagą konkursui trečiokams talkino ilgametė kultūros darbuotoja, kraštotyrininkė V. 

Žitkuvienė. Mokiniai domėjosi paslaptingai dingusiu Bareikių miestu ir aplinkinių kaimų (Nausėdų, Gėsalų, 

Trumplaukės), o taip pat ir Ylakių pavadinimų atsiradimo istorijomis. Nufilmuota pamoka-interviu, jos 

vaizdo įrašas pristatytas konkursui. Trečiokai ir jų mokytoja dėkoja informacinių technologijų mokytojui 

Andriui Petrauskui, padėjusiam įgyvendinti kūrybinius sumanymus. 

 

 

Kalėdų Senelis 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2021 gruodžio 16 06:20  

Gruodžio 9 dieną su trenksmu įžiebėme Ylakių gimnazijos eglutę. Nuo pat pusės devynių netrūko 

veiklos: skambėjo kalėdinė muzika, vaikai šoko ratelius ir darė mankštą, o veiksmo viduryje pasirodė 

Kalėdų Senelis, kuris su visais gimnazijos mokiniais tęsė jau pradėtus šokius ir labai gerai sušildė, dalijo 

saldainius bei fotografavosi su mokiniais. Buvo įžiebta ne tik mokyklos fojė esanti eglutė, bet ir lauko 

instaliacijos. Šiemet į gimnazijos kiemą prigužėjo gražių gražiausių nykštukų-eglučių, o Kalėdų eglė 

papuošta pačių mokinių pagamintais žaisliukais. Visa tai pagaminta kūrybinėse dirbtuvėse, kurias 

organizavo mokinių seimas. Esame be galo dėkingi mokinių seimui ir tėvų komitetui už tokią gražią šventę. 

Taip pat kviečiame naudotis jau tradicija tapusiu Ylakių gimnazijos kalėdiniu paštu! Jūsų laiškų pašto dėžutė 

laukia prie Kalėdų eglutės. Nepraleiskite puikios progos nustebinti draugus! Iki pasimatymo! 



 

Antrokų kelionė į Mažeikius 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 gruodžio 15 07:34  

Antrokai, apibendrindami savo projektinius darbus: bandymus, eksperimentus su smėliu, Mažeikių 

bibliotekoje piešė spalvotu smėliu. Smagi nebandyta piešimo technika patiko visiems. Staigmena buvo 

susitikimas su Kalėdų Seneliu ir jo palydovais prie Mažeikių eglės. O dar šėlionės, judrieji žaidimai - 

linksmas juokas visą valandą skambėjo žaidimų kambaryje „Mauglis ir vaikai“. 

 



 

 

 

Pirma ir antra vietos Šviečiamosios žuvininkystės konkurse 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 gruodžio 15 07:27  

Ylakių gimnazijos 5-8 klasių mokiniai dalyvavo programos „Išauginta Europos Sąjungoje“ 

kūrybinių darbų konkurse ir laimėjo pirmą ir antrą vietas komunikacijos kategorijoje.7a klasės mokinės 

sukūrė filmuką, kurį pavadino „Klausimėlis apie žuvininkystę“. Jų sukurtas filmukas laimėjo pirmą vietą. 

Mergaitės nufilmavo, kaip ėmė interviu iš Ylakių gimnazijos mokinių ir vietos žmonių, domėjosi, ką jie žino 



apie akvakultūrą, kokias pažįsta žuvų rūšis, ar mėgsta valgyti žuvį, kaip dažnai ją perka, ar mėgsta žvejoti ir 

pan. Taip pat autorės filmuke įdėjo informaciją apie žuvų produktų naudą sveikatai. Kita filmuko dalis buvo 

skirta supažindinti žiūrovus su Lietuvos žuvininkystės ūkiuose auginamomis žuvimis. 

6 klasės mokiniai sukūrė filmuką „Mes už ekologinę žuvininkystę“. Jų darbas laimėjo antrą vietą. 

Filmuke mokiniai trumpai pristatė Baltijos jūroje auginamas žuvis, paaiškino, kad sugaunamų žuvų rūšių 

skaičius mažėja, jūra gana užteršta, todėl mokiniai pasisakė už ekologiškai auginamas žuvis. Taip užaugintas 

žuvis valgyti sveika, o ir pačios žuvys patiria mažiau neigiamo poveikio. 

 

 

Erasmus+ projektas "Against Online Slavery" 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 gruodžio 10 10:56  

  

Pagal atliktus tyrimus 8-18 metų vaikai per dieną internetinėje erdvėje praleidžia 7 val. 38 min. 

Medijos gali turėti ir teigiamos naudos, tačiau daugelis vaikų nėra mokomi, kaip elgtis internetinėje erdvėje. 

Tikime, kad geriausias būdas, apsaugantis vaikus nuo šios priklausomybės, yra suvokimas, kas yra medijų 

vartotojiškumas. Jei padėsime paaugliui tapti sumaniu medijų vartotoju, tai pasitarnaus kaip prevencinė 

priemonė nuo žalingų įgūdžių. Taip pat padės tobulinti bendravimo įgūdžius, skatins galvoti apie 

žiniasklaidos žinučių daugialypes interpretacijas, ugdys sąmoningus medijų naudojimo įpročius. 

Nuo 2019 m. Skuodo r. Ylakių gimnazija dalyvauja Erasmus+ projekte „Against Online Slavery“ 

Nr.2019-1-FI01-KA229-060725_4, kuriuo ir siekiama ugdyti sąmoningus medijų naudotojus. Šių metų 

lapkričio 27 - gruodžio 4 dienomis projekto dalyvių komanda dalyvavo mokymosi mobilume IISS Jacopo 

del Duca – Diego Bianca Amatų mokykloje Čefalu mieste, Italijoje. Mobilumo metu mokiniai pristatė savo 

mokyklas, pasidalino patirtimis apie nuotolinį mokymą(si), sėkmes ir iššūkius, kalbėjosi apie naudotas 



virtualias platformas. Mokiniai iš Sicilijos, Rumunijos, Portugalijos, Suomijos ir Lietuvos mokėsi leisti laiką 

bendraudami gyvai, keliaudami, sportuodami, kurdami papuošalus. Taip jie geriau pažino vieni kitus, šalių 

kultūras.  

Mus, mokinius, stebino mūsų partnerių iš Italijos žinios apie Siciliją, jos istoriją ir žmones. Su 

nuostaba klausėme jų pasakojimų ir legendų. Stebėjomės, kaip jie leidžia vakarus: susitinka vėlai vakare, 

vaikšto gatvelėmis iki paryčių ir kalbasi. Nustebome, kad ir mūsų, išvargusių po ilgos kelionės, neėmė 

miegas, nes bendrauti buvo lengva ir paprasta, o apie telefonus net nepagalvojome. Vaikščiojome siauromis 

Čefalu miestelio gatvėmis grožėjomės senomis, žaluma apaugusiomis pilimis, nuostabia senųjų pastatų 

architektūra. Turėjome progos paragauti šviežiai keptų panettone pyragaičių, kurie Italijoje per didžiąsias 

šventes yra pagrindinis desertas.  

Projekto veiklos prasidėjo nuo ,,ledus laužančių’’ veiklų: komandinių tinklinio, futbolo ir stalo 

teniso rungtynių. Antrą susitikimo dieną kalbėjome apie per didelį socialinių tinklų vartojimą, apie medijų 

pasekmes ir įtaką mūsų organizmui, aiškinomės, kuo kenkia ir kuo yra naudingas internetas, aktyviai 

ieškojome šios problemos sprendimo būdų. Po pietų aplankėme meno mokyklos skyrių, kuriame turėjome 

progos pasidaryti vario plokštelės pakabukus, naudodami senovinę sicilietišką glazūravimo techniką.  

Turėjome galimybę kopti į 300 m. aukščio kalną, kurį vietiniai vadina Čefalu uola. Nuo jo atsivėrė 

patys gražiausi kraštovaizdžiai. Jie mus tiesiog pribloškė. Buvo smagu susipažinti su Sicilijos gamta, 

pamatyti mums neįprastą augmeniją. Po to mūsų laukė kelionė į senuosius Sicilijos miestus Kataniją ir 

Palermą. Neišdildomą įspūdį paliko Etnos ugnikalnis, nenusakomai stiprus vėjas prie kraterio krašto.  

Susipažinome ir su liaudies muzikantais, išgirdome vietinių liaudies dainų, serenadų ir populiarių, 

visame pasaulyje žinomų itališkų dainų. Degustavome tradicinius patiekalus: pastas su įvairiais padažais, 

duoneles, picas, jūros gėrybes ir desertus. Po tokios kelionės galime vadintis tikrais gurmanais!  

Šio mobilumo metu su visais labai įdomiai pabendravome, nes kiekvienos šalies mokiniai yra 

skirtingi, tad turėjome progą pažinti jų mąstyseną bei pomėgius. Kad ir kokia veikla būtų buvusi, ji visada 

būdavo smagi ir skatino tarpusavio bendravimą. 

Šis projektas į mūsų gyvenimą atnešė naujų draugysčių, patobulino mūsų anglų kalbos gebėjimus, 

praplėtė akiratį ir paliko begalę nepamirštamų akimirkų. Šiandien drąsiai teigiame, kad Erasmus+ projektai 

padeda ir mums, mažo miestelio mokiniams, jaustis pilnaverčiais Europos piliečiais. 

Mantė Vilkauskaitė G2 kl., Rita Kristutytė G3, Eimantas Daubaris G4 ir Gediminas Stonkus G4 

  

 



 

 



 

Paskaita žuvininkystės tema 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 gruodžio 10 10:53  

  

Mūsų gimnazijos 1 ir 3 klasių mokiniai nuotoliniu būdu dalyvavo paskaitoje apie akvakultūrą pagal 

vykdomą pažintinę žuvininkystės programą „Išauginta Europos Sąjungoje“, kurią administruoja ir veiklas 

organizuoja VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra. 

Paskaitą skaitė dr. Justinas Dainys. Mokinukai galėjo pasidžiaugti agentūros atsiųstomis pratybų 

knygelėmis. Paskaitos metu mokiniai atsakinėjo į klausimus, atliko knygelėse esančias užduotis. 

 



 

 

 

Sveikiname 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 gruodžio 10 08:21  

Skuodo rajono žemaitiškų skaitymų konkurse dalyvavo 2 klasės mokiniai Jokūbas Narmontas ir 

Evelina Kleponytė. Rajono konkurse dalyvavo devyni pradinių klasių mokiniai, mūsų gimnazijos mokinė 

Evelina laimėjo II vietą. Mokinius ruošė mokytoja Diana Kristutienė. Nuoširdžiausi sveikinimai! 



 

„Mažoji laboratorija“ 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 gruodžio 07 18:53  

NVŠ būrelio „Mažoji laboratorija“ vaikai gruodžio 2d. dalyvavo nuotolinėje respublikinėje 

pradinių klasių mokinių gamtamokslinėje praktinėje konferencijoje „Jaunųjų tyrėjų laboratorija“, kurią 

organizavo Kretingos Marijono Daujoto progimnazija. Dalyvių buvo per 80 iš įvairių Lietuvos mokyklų. 

Pagrindinėje sesijoje mokiniai išklausė pranešimus apie saldžiąsias molekules, vandenį, kaip apsaugoti 

gamtą. Vėliau dirbo šešiuose Zoom kambariuose, kuriuose išklausė šešių komandų pranešimus. Mūsų 

komandai atstovavo antrokai Evelina Kleponytė ir Gabrielius Rudys, kurie pristatė bandymus su smėliu, 

didelio susidomėjimo sulaukė vaizdo pasakojimas apie hidrofobinį smėlį. Po visų komandų pristatymų vyko 

edukaciniai užsiėmimai „Moksliniai eksperimentai H2O“, kuriems priemones iš anksto atsiuntė VšĮ 

Edulandas. 

 



 

 

 



 

  

 

II vieta Šviečiamosios gyvulininkystės konkurse 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 gruodžio 07 18:37  

Ylakių gimnazijos 7a klasės mokinės Ugnė Bijanskaitė, Akvilė Jonušaitė, Saulė Gurauskaitė, Aistė 

Kubiliūtė, Urtė Momkutė, Emilė Šliačkutė, Viktorija Varanavičiūtė rugsėjo pradžioje darė prezentaciją „Aš 

ir gyvulininkystė“, kurioje apžvelgė 2021 metais Ylakių gimnazijoje vykdytas III modulio Šviečiamosios 

gyvulininkystės veiklas. Mergaitės dalyvavo Šviečiamosios gyvulininkystės programos kūrybinių darbų 

konkurse „Mes ir gyvulininkystė“, kur užėmė III vietą. Mergaitės kartu su biologijos mokytoja Rasa 

Petrulevičiene džiaugėsi puikiais prizais - knygomis, lankstinukais ir telefonų išorinėmis baterijomis. 

 

Švenčių laukime prasmingai! 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 gruodžio 07 18:33  

Gražiausių metų švenčių laukimas - ypatingas laikotarpis. Ypač vaikams, kurie laukia Kalėdų 

senelio, dovanų, eglutės puošimo. 

Neatsiejama Kalėdų laukimo dalis - Advento kalendorius. Trečiokai su savo šeimomis dar 

lapkričiui besibaigiant įsijungė į projektą „Švenčių laukime prasmingai!“, kurio tikslas susikurti savo šeimos 

kalendorių, kiekvienai dienai parinkti užduotėles, skatinančias mąstyti, veikti, pradžiuginti artimuosius. 



 

 

Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 lapkričio 29 06:45  

Šiais metais lapkričio 16 d. mūsų mokykloje buvo minima Tarptautinė tolerancijos diena. 2021 m. 

Tolerancijos dienos idėja – Tolerancijos miestas, kad atkreiptume dėmesį į tai, jog bet kuris miestas ar 

miestelis yra gyvas todėl, kad jame gyvena žmonės, kurie yra skirtingi. 

Ylakių gimnazijos mokiniai buvo kviečiami iš įvairių medžiagų kurti namus, miestus. Jie visi 

paskui buvo sujungti į didelį, spalvingą, unikalų miestą. 

 



Trečiokai mėgsta edukacines išvykas 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2021 lapkričio 25 18:47  

  

3 klasės mokiniai visada džiaugiasi netradicinėmis pamokomis, kurios vyksta kitose edukacinėse 

erdvėse: muziejuose, parkuose, bibliotekose, amatų centruose. Tokia veikla mokiniams patraukli dėl kitų 

erdvių, naujų sutinkamų žmonių. Ji skatina mokinių motyvaciją, stiprina dalykines žinias ir įgūdžius, padeda 

mokiniams geriau pažinti save ir kitus. 

Štai neseniai trečiokai lankėsi Platelių dvaro sodybos tradicinių amatų centre ir dalyvavo 

užsiėmime „Kvepianti bičių vaško žvakė“. Programų koordinatorė Daiva Vaškienė vaikams papasakojo 

žvakės atsiradimo istoriją, paaiškino, kokie papročiai susiję su žvakėmis. Vaikai taip pat sužinojo apie 

apšvietimo priemonių raidą, pamatė, kaip atrodo balanos, įvairūs žibintai, žibalinės lempos. Užsiėmimo 

metu trečiokai senoviniu būdu liejo bičių vaško žvakes. Džiaugėsi, kad turės ką uždegti Advento vainike. 

O Skuodo rajono savivaldybės R. Granausko viešojoje bibliotekoje vykusioje edukacijoje 

kiekvienas dalyvis trumpam tapo tarsi amatininku ir išbandė ypatingą metodą popieriaus lakštui pasigaminti: 

specialiais rėmeliais sėmė sumaltą seno popieriaus masę, sluoksniavo ant audeklo, nuspaudė ir džiovino. 

Mokiniai prisipažino manę, jog popierius gaminamas tik iš medienos ir neįvertino perdirbto popieriaus 

naudos. Todėl su mokytoja N. Statkiene trečiokai nutarė aktyviai dalyvauti kasmetinėje makulatūros rinkimo 

akcijoje ir dar kitus paraginti. 

 

 



 

 

Svečiuojamės „Knygų karalystėje“ 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 lapkričio 22 06:48  

Lapkričio 11 d. Ylakių gimnazijos ketvirtokai su mokytoja Aušra Račiene svečiavosi Skuodo 

rajono savivaldybės R. Granausko viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje. Pamokos kitose erdvėse 

vaikams labai patinka. Nuoširdžios ir rūpestingos bibliotekos darbuotojos nustebino. Pristatyta rytmečio 

knyga - Korky Paul ir Valerie Thomas istorija „Ragana Vinė“. Knygutės tekstą iliustravo linksmas 

vaidinimas, kurio pagrindiniai veikėjai buvo ragana Vinė ir katinas Vilburis. 

Nebuvo pamiršti apdovanoti kompiuterinių piešinių konkurso „Varlės šoka žaliąjį šokį“, kuris buvo 

skirtas poeto Stasio Jonausko eilėraščių vaikams populiarinimui, visi dalyviai. 3-4 klasių kompiuterinių 

piešinių grupėje 3 vietos laimėtojais pripažinti Lukas Šateikis ir Nelia Lipševičiūtė. Be dovanų neliko ir dar 

vienuolika jų bendrakalsių, kuriems padovanotos Povilo Villuveit knygos „Spinčius“. 

Vėliau visi ketvirtokai žaidė kompiuterinį žaidimą. Spėlioti pasakų pavadinimus, ekrane atpažinti jų 

veikėjus sekėsi puikiai. Džiugu, kad vaikai skaito pasakas ir jomis domisi.  

Dėkojame už naujas knygas iš projekto „Vaikų biblioartelė Skuode“, kurį finansuoja Lietuvos 
kultūros taryba, o remia labdaros ir paramos fondas „Švieskime vaikus“. 

 



 

 

 

 

Patamsių skaitiniai – premjera „Susitikimas su raganaite Vine“ 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 lapkričio 22 06:42  

  

Mes, antrokai, ir mokytojos Diana K., Roma G., nuoširdžiai dėkojame Skuodo r. savivaldybės 

viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriaus vedėjai Staselei už puikiai organizuotą edukaciją – 

spektakliuką „Raganaitė Vinė“. Vaikams labai patiko originali, artistiška raganaitė Vinė ir jos augintinis – 

katinas Vilburas. O kiek įspūdžių vaikams buvo pirmą kartą gaminant savo ženkliuką! 



 

 

 



Apdovanojimai 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 lapkričio 15 11:53  

Lapkričio 12 d. Ylakių gimnazijos aktų salėje vyko vaikų skaitymo akcijos „Krokodiliukų 

bibliolenktynėse“ dalyvavusių vaikų apdovanojimai. Akcijoje vykusioje nuo balandžio 15 d. iki spalio 15 d., 

dalyvavo 8 Ylakių gimnazijos moksleiviai. Už keturias perskaitytas knygas vaikai gaudavo vieną lipduką su 

krokodiliuku. Ylakių gimnazijos vaikai iš viso perskaitė 344 knygas. Suvedus rezultatus paaiškėjo, kad 

daugiausia – 24 lipdukus surinko Dileta Dubietytė .Nugalėtoja perskaitė net 96 knygas. Antros vietos 

laimėtojos Neila Mineikytė ir Gabrielė Mineikytė surinko po 16 lipdukų ir perskaitė po 64 knygas. O Nojus 

Lisenko liko trečioje vietoje, surinko10 lipdukų ir perskaitė 40 knygų po 5 lipdukus surinko: Justas Statkus, 

Evelina Kleponytė, Adrijus Pagojus, Kajus Malakauskas kurie perskaitė po 20 knygų. O Nausėdų knygų 

išdavimo punkte daugiausiai knygų perskaitė Evelina Baipšytė, ji surinko 11 lipdukų ir perskaitė 44 knygas. 

Akcijos dalyviai buvo apdovanoti diplomais ir prizais. 

Tai dar viena Vaikų literatūros skyriaus projekto „Vaikų biblioartelė “ veikla, kurią finansuoja 

Lietuvos kultūros taryba ir Skuodo rajono savivaldybės administracija. Rėmėjas Labdaros ir paramos fondas 

„Švieskime vaikus“. 

 

 



 

 



Helovino savaitė Ylakių gimnazijoje 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 lapkričio 09 13:46  

  

Artėjant baisiausiai metų šventei, kuomet atgimsta visi numirėliai, herojai ir nusikaltėliai, norisi 

kažko nepaprasto, netikėto. Todėl gimnazijos mokinių savivalda, vadovaujama mokytojos V. Mockienės, 

ėmėsi kurti naujas tradicijas. Savaitę prieš atostogas, spalio 25-29 dienomis gimnazijos bendruomenę 

pakvietė švęsti Heloviną kartu.  

Nuo pirmadienio iki trečiadienio srautais suskirstytos klasės po trijų ir keturių pamokų mokyklos 

kiemelyje rinkdavosi šokiams. Šokių metu buvo siekiama ,,pasikrauti” teigiamos energijos ir linksmai 

pradėti savaitę. Šokiams vadovavo G4 klasės mokinė Gabija Piekytė. 

Ketvirtadienio rytą visus pasitiko iš tolo šviečiantys moliūgai. Juos skaptavo ir šventei dovanojo 

kiekviena klasė. Už tvarkingiausiai ir išradingiausiai išskaptuotus moliūgus G3, 7b, 2 klasių mokiniai buvo 

apdovanoti padėkomis. Šventinė nuotaika vyravo ne tik kieme - tik įėjus pro duris akis traukė vaiduokliukai 

ir šikšnosparniai, užvaldę visus langus ir duris, bei įspūdinga foto siena fojė gilumoje. Pamažu gimnazija 

tapo tikra įvairių vaiduoklių buveine, mat iš anksto buvo paskelbtas penktadienio aprangos kodas 

,,Helovinas“. Helovinas — tai šventė, kurios viena didžiausių tradicijų, atėjusi iš senovės keltų, yra 

persirengti įvairiais kostiumais, kad naktį atklydę vaiduokliai neatpažintų gyvųjų. Mūsų gimnazijos mokinių 

vaiduokliai tikrai neatpažino! Išskirtiniai kostiumai kėlė šiurpulį ir atitiko šventės atmosferą. Visų klasių 

mokinių kostiumai stulbino ir mažus, ir didelius. Per pertraukas mokiniai ėjo fotografuotis prie tam skirtos 

foto sienos, o pasibaigus pamokoms buvo apdovanotos šiurpiausiai atrodžiusios klasės, kurias išrinko 

gimnazijos mokinių seimo sudaryta komisija. Padėkas gavo G1, 5, 4 klasės. 

Kad būtų skatinamas ne tik kūrybiškumas ir saviraiška, bet ir žinios, smalsumas, buvo vedami 

protmūšiai. Jų metu išradingi vedėjai patikrino mokinių žinias apie Helovino istoriją, šventimo tradicijas 

įvairiose šalyse, loginį mąstymą, taip pat patikrino, kaip gerai mokiniai atpažįsta filmus ir tam tikrus garsus.  

Mokinių seimas yra labai dėkingas mokytojams ir mokiniams už jų visapusišką įsitraukimą, už 

supratingumą ir saugumo reikalavimų laikymąsi. Tokios aktyvios ir bendruomeniškos veiklos džiugina visą 

bendruomenę. 

 



 

 

 

  

 



Olimpinis mėnuo 2021 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 lapkričio 09 13:25  

  

Spalio 4-29 dienomis 2, 3 ir 4 klasių pradinukai kartu su mokytojomis Diana Kristutiene, Nijole 

Statkiene ir Aušra Račiene įsitraukė į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, Sveikatos apsaugos 

ministerijos ir Lietuvos tautinio olimpinio komiteto (LTOK) inicijuotą projektą pradinių klasių mokiniams. 

Temos: Fizinis aktyvumas 

           Sveika mityba 

           Emocinė sveikata 

           Bendradarbiavimas. 

Žinomi Lietuvos sportininkai paruošė pratimus mankštoms, vaikai turėjo progą su olimpiečiais 

pabendrauti virtualiai. 

Pradinukai visą mėnesį buvo fiziškai aktyvūs, pamėgo „Ąžuolo mankštas“, pertraukėles, mokėsi 

atsipalaiduoti, „susidraugauti“ su emocijomis. Nepamiršo sveikos mitybos ir gerti pakankamai vandens. 

 

 



 

„Varlės šoka žaliąjį šokį“ 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 lapkričio 08 11:46  

Gimnazijos antrokai nuo gegužės iki spalio mėnesio dalyvavo regioniniame pradinių klasių 

mokinių kompiuterinių piešinių konkurse „Varlės šoka žaliąjį šokį“, kurį organizavo Skuodo rajono 

savivaldybės R.Granausko viešoji biblioteka. Kiekvienas vaikas gavo dovanų po knygą, po saldėsį, o 

prizinių vietų laimėtojai dar ir po gertuvę, piešimo priemonių. Trečią vietą laimėjo Paulina Taurinskaitė, 

antrą – Neila Mineikytė, pirmą – Gabrielius Rudys. Už dalyvavimą apdovanoti mokiniai: Evelina 

Kleponytė, Lėja Jakštaitė, Eglė Jonaitytė, Barbora Jonauskaitė, Nojus Lisenko, Gustas Vitkus, Laura 

Jonkutė, Viltė Jankauskaitė. Padėka įteikta mokytojai Dianai Kristutienei už vaikų kūrybiškumo ugdymą, už 

bendradarbiavimą bei pagalbą organizuojant kitas veiklas. 

  

 

 

Ylakių gimnazijai - 10-a Žalioji vėliava 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 lapkričio 08 11:42  

Spalio 29 d. Mažeikių Pavasario progimnazijoje vyko gamtosauginių mokyklų programos 

„Žaliosios vėliavos“ įteikimo šventė. Šiemet jau 27-ąją sukaktį mini Pasaulinė gamtosauginių mokyklų 

programa, o Lietuva į šią programą įsijungė 2005 m., vadinasi, jau šešiolikti metai, kai mokyklos siekia 

Žaliosios vėliavos apdovanojimų, į aplinkosauginę veiklą įtraukdamos savo bendruomenes. Mažeikių rajone 

net trylika švietimo įstaigų bendruomenių siekė šio apdovanojimo. Skuodo rajone, deja, tik viena Ylakių 



gimnazija. Šiemet jai įteikta jau 10-a Žalioji vėliava. Apdovanojimus įteikė gamtosauginių mokyklų 

programos koordinatorius Lietuvoje Renaldas Rimavičius. 

 

 

 

Konferencija „Stebiu, tyrinėju, pažįstu...“ 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 spalio 22 08:17  

Spalio 20d. antrokai, kurie lanko NVŠ „Mažosios laboratorijos“ užsiėmimus, dalyvavo nuotolinėje 

respublikinėje pradinių klasių mokinių konferencijoje „Stebiu, tyrinėju, pažįstu...“. Po konferencijos dalyvių 

pasveikinimo darbas vyko keturiose sekcijose. Kiekvienoje darbus pristatė devynios komandos. Mūsų 

grupės darbą „Smėlio magija“ pristatė Barbora Jonauskaitė, Paulina Taurinskaitė, Dileta Dubietytė ir Eglė 



Jonaitytė. Mergaitės vaizdžiai, pasinaudodamos skaidrėmis ir vaizdo medžiaga, pristatė tris bandymus, 

kuriuos mokiniai atliko su Lietuvos pajūrio smėliu: smėlio paveikslas, kinetinis smėlis ir hidrofobinis 

smėlis. Po visų komandų pristatymų vyko bendra veikla - „slime“ gaminimas. 

  

 

 

 



 

 

Pasaulinei gyvūnų dienai paminėti skirta viktorina 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 spalio 22 07:51  

Spalio 4 dieną visas pasaulis kasmet mini Pasaulinę gyvūnų dieną. Mūsų gimnazijoje spalio 12 

dieną šiai datai paminėti buvo skirta viktorina, kurioje tarpusavyje varžėsi 6- 7 klasių mokiniai. Dalyviai, 

susiskirstę į grupes, turėjo atsakyti į 25 viktorinos klausimus. Medžiaga viktorinai buvo imta iš gamtininko 

M. Čepulio knygos „Pagal Marių Čepulį“. Dalyviai turėjo paneigti arba patvirtinti gamtoje egzistuojančius 

mitus apie gyvūnus, juos atpažinti iš paveikslėlių, rasti teisingus atsakymus. Po viktorinos tikriausiai visi 

žinos, kad nudilginus metūzai reikėtų įgėlimą nuplauti actu, jūros agurkas - tai ne augalas, o gyvūnas, 

luzitaninis arionas – dabar Lietuvoje paplitusi invazinė šliužų rūšis. 

7b  klasės mokinių komanda viktorinoje surinko daugiausiai taškų. 

 



6 klasės mokinių komanda, savo klasėje surinkusi daugiausiai taškų. 

 

7a klasės mokiniai, viktorinoje surinkę daugiausiai taškų. 

 

Mokytojų diena 2021 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2021 spalio 17 14:29  

Spalio 5 dieną paminėta Tarptautinė mokytojų diena. Mokiniai rytą šventiškai pasitiko mokytojus, 

dovanojo jiems gėles ir skyrė gražiausius sveikinimo žodžius. Po pamokų mokinių seimas pakvietė 

mokytojus į iškilmingą, staigmenų kupiną filmų festivalį, kurio metu mokiniai vaidino fragmentus iš gerai 

žinomų filmų. O mokytojai nebuvo vien pasyvūs renginio žiūrovai, jiems renginio vedėjos skyrė įvairias 

užduotis.  

Ši diena buvo ypatinga ne tik mokytojams, bet ir gimnazijos 4 klasės mokiniams - jie tapo pačiais 

tikriausiais mokytojais ir vedė pamokas.  

Tikimės ir dar daugiau tokių gražių ir bendruomeniškų švenčių. Beje, norime priminti, jog 

mokytojams už jų gerą širdį ir pagalbą galime padėkoti ir dažniau, nebūtina laukti kitų metų spalio 5 dienos. 



 

 

 

 



 

 

 

  

Kelionė į Mažeikius ir Telšius 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2021 spalio 17 09:16  

Spalio 13 d. antrokai vyko į Mažeikių viešosios bibliotekos organizuojamą susitikimą ir kūrybines 

dirbtuves su rašytoju, dailininku Dainiumi Šukiu. Renginys organizuotas pagal Telšių rajono savivaldybės 

Karolinos Praniauskaitės viešosios bibliotekos projektą „Vasaros lūkesčiai: kūrybinė veikla vaikų 

bibliotekoje“, kurį iš dalies remia Lietuvos kultūros taryba. Mažeikių rajono savivaldybės viešoji biblioteka 

yra viena iš šio projekto partnerių. 



Antrokai ruošėsi iš anksto: perskaitė tris rašytojo knygas, piešė iliustracijas, jam lauktuvių nuo 

vištos Peletrūnijos vežė pagrindinių veikėjų portretų koliažą. Daug sužinojo, daug uždavė klausimų, 

dalyvavo kūrybinėje veikloje, edukaciniuose užsiėmimuose.  

Į Mažeikių gyvūnų prieglaudą, kurioje gyvena 130 kačių ir 16 šuniukų, mokiniai nuvežė skanių 

lauktuvių – tai tarsi sveikinimas su praėjusia Gyvūnų diena.  

 

 

 



 

 

 

 



Ylakių gimnazijos 5-8 klasių mokiniai dalyvauja programos „Išauginta 

Europos Sąjungoje“ kūrybinių darbų konkurse 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2021 spalio 17 08:08  

  

7a klasės mokiniai sukūrė filmuką, kurį pavadino „Klausimėlis apie žuvininkystę“. Jame apklausė 

Ylakių gimnazijos mokinius ir vietos žmonės, ką jie žino apie akvakultūrą, kokias pažįsta žuvų rūšis, ar 

mėgsta valgyti žuvį, kaip dažnai ją perka, ar mėgsta žvejoti ir pan. Taip pat mokiniai savo filmuke įdėjo 

informaciją apie žuvų produktų naudą sveikatai. Kita filmuko dalis skirta supažindinti su Lietuvos 

žuvininkystės ūkiuose auginamomis žuvimis. 

 

6 klasės mokiniai sukūrė filmuką“Mes už ekologinę žuvininkystę“. Filmuke mokiniai trumpai 

pristatė Baltijos jūroje auginamas žuvis, paaiškino, kad sugaunamų rūšių skaičius mažėja, jūra gana užteršta, 

todėl  mokiniai pasisakė už ekologiškai auginamas žuvis. Jas valgyti sveika, o ir pačios žuvys patiria mažiau 

neigiamo poveikio. 

  

 

Svečiuose pas Kaukutį ir šėlionės Degaičių dvaro parke 

Atnaujinta: Sekmadienis, 2021 spalio 17 07:59  

 3 klasės mokiniai lankėsi Žemaitijos kaimo muziejuje ir dalyvavo edukacijoje „Mitologija 3D: 

Kaukas“. Animuotas mitologinis žemaitiškai kalbantis personažas Kaukas supažindino vaikus su Žemaitijos 

kaimo žmonių buitimi, su šalia žmonių gyvenančia ir gėrybes gausinančia, žmonėms padedančia mitologine 

būtybe - Kaukučiu. 



Edukacinio užsiėmimo metu kiekvienas dalyvis iš audinio atliekų, gamtinių medžiagų pats susikūrė 

ir išsinešė pagrindinį edukacijos personažą – Kaukutį. 

Pakeliui į namus mokiniai užsuko į Degaičių (Telšių r.) dvaro parką, kuris garsus medžių gausa ir 

įvairove. Vaikai pasidžiaugė sutvarkytomis vejomis, įrengtais gėlynais, tvenkiniais su pulku ančių. Smagu 

buvo braidyti po lapų jūrą, pabėgioti parko takais, užlipti ant sunkiausio pasaulyje dviračio, sveriančio 1800 

kg, prisiliesti prie Žemaičių vienybės akmens. 

 

 

Solidarumo bėgimas 2021 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 spalio 12 11:43  

Spalio 1 d. 8-tą kartą vyko jau tradicine tapusi organizacijos ,,Gelbėkit vaikus“ iniciatyva – 

solidarumo bėgimas gimnazijos stadione, kur kiekvienas pagal savo galimybes galėjo palaikyti šią 

vieningumo idėją. Ylakių gimnazija, kaip ir šimtai kitų Lietuvos ugdymo įstaigų, aktyviai įsitraukė į šią 

veiklą ir taip skatino solidarumą tarp skirtingų kultūrų, socialinės aplinkos ir įvairaus amžiaus moksleivių. 

Kiekvieno dalyvio dėka buvo surinkta 243 eurų parama vaikams, lankantiems vaikų dienos centrus 

Lietuvoje bei berniukams ir mergaitėms, gyvenantiems Ukrainoje. Visi, prisidėję prie šios gražios 

iniciatyvos, buvo apdovanoti diplomais. 

  



Skuodo rajono mokyklų estafetinis bėgimas 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 spalio 04 19:00  

Šių metų spalio 1 dieną vyko Skuodo rajono mokyklų estafetinis bėgimas grupėse tarp 5-8, 9-10 ir 

11-12 klasių mokinių. Mūsų gimnazijai atstovavo šie mokiniai: Giedrius Šmaižys, Lukas Mažonas, Giedrė 

Gauriliūtė, Elžbieta Savickaitė (2 gimn. klasė), Redas Čeporius, Paulius Jakštas, Rita Kristutytė, Vilma 

Bukauskaitė (3 gimn. klasė), Nedas Šliačkus, Gvidas Juodeikis, Evita Juodeikytė, Angelė Vaitkutė (8 

klasė),Gvidas Mikalauskas, Augustas Momkevičius, Emilė Šliačkutė (7a klasė), Kornelija Norvaišaitė (6 

klasė). 

 

Trečiokai- žuvininkystės programos dalyviai 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 spalio 01 08:13  

Rugsėjo 24 d. 3 klasės mokiniai buvo pakviesti į Šilutės Žuvininkystės praktinio mokymo centrą 

dalyvauti edukacijoje pagal pažintinę žuvininkystės programą „Išauginta Europos Sąjungoje“. Čia 

jų laukė įdomios teorinės ir praktinės pamokėlės. Vaikai susipažino su žuvų auginimu Lietuvoje ir ES, 

naudojama įranga ir technika, su žuvų augintojo profesija. Praktinės pamokėlės metu trečiokai susipažino su 

žuvų šėrimo įranga, žuvų maistu, galėjo patys šerti žuvis. Labiausiai vaikams patiko „žvejoti“. Visi buvo 

sužavėti. Juk ne kasdien pagauni milžinišką eršketą ar vaivorykštinį upėtakį. O čia jie šias žuvis laikė savo 

rankose! 

Trečiokai ir jų mokytoja N. Statkienė labai džiaugiasi dalyvaudami pažintinėje žuvininkystės 

programoje „Išauginta Europos Sąjungoje“ ir dėkoja šios programos koordinatorei biologijos mokytojai R. 

Petrulevičienei. 

 



 

 

 

 



 

Tęsiame jūros temą 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2021 rugsėjo 30 08:21  

Ypač gražų savaitgalio rytą antrokai vyko į pasimatymą su jūra. Nustebino pamatytų laivų įvairovė 

- į Smiltynę kėlėmės keltu, grįžome kateriu, „gyvai“ sutikome plaukiantį didelį krovininį laivą, o kiek laivų 

laivelių pakrantėse... Jūrų muziejuje susipažinome su daugybe jūros pasaulio gyventojų: tai pingvinai, jūrų 

vėpliai, liūtai, ruoniai... Tačiau didžiausia emocijų banga užplūdo, kai stebėjome delfinų pasirodymą! 

Antrokai vos spėjo viską filmuoti, fiksuoti, kad parvykę galėtų savo džiaugsmais pasidalinti su artimaisiais. 

 

 

 



 

 

Pažintinė išvyka į Žuvininkystės praktinio rengimo centrą 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 rugsėjo 28 06:44  

     Rugsėjo 22d. Ylakių gimnazijos 6-7 klasių mokiniai dalyvavo pažintinėje išvykoje 

„IŠAUGINTA EUROPOS SĄJUNGOJE”  Žuvininkystės praktinio mokymo centre Šilutės rajone. 

Edukacija buvo sudaryta iš teorinės ir praktinės dalies. Teorinėje dalyje mokiniai susipažino su žuvų 

augintojo profesija, žuvų auginimu Lietuvoje ir ES. Lektorius mokiniams papasakojo apie Lietuvoje 

auginamas žuvų rūšis, aptarė žuvų vystymosi stadijas, žuvų auginimui taikomus būdus. Per praktinę dalį 

mokiniai galėjo išvysti Žuvininkystės praktinio mokymo centre įdiegtą įrangą. Smagiausia išvykos dalis - 

pažintis su žuvų šėrimo įranga bei žuvų šėrimas. Mokiniams labiausiai patiko varžybos - kas greičiau ir 

saugiau perkels žuvis iš vienos vietos į kitą, nustatys, ar žuvis plėšri, ar ne. 

 



 

 

Pažintinė išvyka į Platelius 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 rugsėjo 28 06:31  

  

Rugsėjo 17d. G1 klasės mokiniai vyko į Platelius, kur dalyvavo edukacinėje programoje „Žaidimai 

ir atradimai raketinėje bazėje“. Čia mokiniai grįžo laiku atgal į Šaltojo karo laikotarpį, kai 

LietuvojePlokštinės miškuose veikė labai pavojingas ir ypač slaptas objektas – požeminė raketų paleidimo 

bazė. Edukacinio užsiėmimo metu sužinojo, kuo buvo ypatingas šis istorinis periodas ir koks gyvenimas virė 

raketų paleidimo bazėje. Taip pat turėjo galimybę apžiūrėti 30 metrų gylio raketų paleidimo šachtą.  

Kita išvykos dalis buvo skirta edukacijai „Žemaičių mielinis pyragas“. Mokiniai sužinojo, kuo 

ypatingi žemaičių mieliniai pyragai, kokie buvo senieji valgymo prie stalo papročiai. Užsiėmimo vedėja 

klausinėjo dalyvių, ar kas yra girdėjęs apie minkytuvą, piedį ar ližę. Mokiniai sužinojo apie senovinius 

kepimo rakandus, kiekvienas sau išsikepė po pyragaitį, pasivaišino pyragu su žolelių arbata. Po to smagiai 

pažaidė senovinius žemaičių žaidimus. 

Po to mokiniai lipo į Platelių apžvalgos bokštą, kur atsiveria nuostabus Platelių apylinkių vaizdas, ir 

vaikščiojo po eterinių augalų labirintus. 



 

 

 



 

Vienos dienos edukacinė-pažintinė kelionė į Kauną 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 rugsėjo 22 09:06  

  

Mums, 7a, 7b ir 8 klasės mokiniams, kelionė į Kauną šį penktadienį buvo ilga, bet 
nenuobodi. Nusprendę pakeisti mokymosi erdvę, organizavome šią edukacinę išvyką. Visą dieną 
vyko pamokos be sienų – kitoje erdvėje. Kaip mes praleidome laiką Kaune? 

Pirmiausia aplankėme Kauno IX fortą. Buvo įdomu susipažinti su forto istorija! Susiskirstę į 
tris grupes, pasirinkome edukacijas. Vieni tapome jaunaisiais žvalgais, turėjome eiti per ilgus 
tamsius tunelius, orientuotis pagal žemėlapį, surasti svarbius objektus gynybiniame įtvirtinime, ten 
paslėptas užduotis ir jas atlikti, kad rastume duris ir galėtume ištrūkti iš pastato. Atlikę duotas 
užduotis, sužinojome apie IX forto pastatymą bei forto kaip tvirtovės paskirtį. Kiti dalyvavome 
edukacijoje ,,Tarpukario šifrai: kalėjimo paslaptis“. Sužinojome, kad čia buvo sunkiųjų darbų 
kalėjimas, okupacijos metu – kalinių persiuntimo į lagerius punktas. Pamatėme, kaip tais laikais 
atrodė kalėjimas ir kaip kaliniai čia gyveno. Labiausiai sukrėtė gidės informacija apie žudynes 
Antrojo pasaulinio karo metu, susidomėję apžiūrėjome karcerius, kameras, duris, per kurias 
pasisekė pasprukti 64 kaliniams. Apžiūrėję ekspoziciją, aplankėme monumentą holokausto 
aukoms atminti, nusifotografavome prie jo.  

Antrasis lankytas objektas - T. Ivanausko zoologijos muziejus. Pirma išklausėme paskaitą 
apie pasaulio gyvūnus, o po to gidė paskyrė įdomią užduotį komandoms – surasti tam tikras 
gyvūnų rūšis ir jų pavadinimus įrašyti į kryžiažodį. Vaikščiodami po muziejų, pamatėme daug 
įvairiausių gyvūnų ir apie juos daug sužinojome. Be to, išgirdome, kaip riaumoja taurusis elnias. 
Buvo smagu susipažinti su nematytais gyvūnais! 

Dar pamatėme įspūdingo dydžio Kristaus Prisikėlimo baziliką, Ne vienam šis objektas 
paliko didžiausią įspūdį: šventovė graži tiek iš vidaus, tiek iš išorės. Iš mus pasitikusios gidės 
išgirdome nepaprastą jos statybos ir atstatymo istoriją. Liftu pasikėlę į atvirą terasą, gėrėjomės 
įspūdinga Kauno panorama. Vaizdas buvo nuostabus!  

Po to linksmai važiavome atgal į Ylakius. Visi džiaugėmės turiningai praleista diena ir 
patirtais įspūdžiais. Ačiū klasės auklėtojoms Janinai Liekytei, Kristinai Nikartienei ir Elvyrai 
Matutienei už pamokas kitaip. Mums labai patiko ši ekskursija. Norėtume ją pakartoti dar kartą! 

                                                 7a, 7b ir 8 klasės mokiniai 
Nuotraukos iš ekskursijos (nuotraukų autorius 8 kl. mokinys Karolis Nikartas) 



 

 

 



 

 

 



Mes ir gyvulininkystė 

Atnaujinta: Trečiadienis, 2021 rugsėjo 22 09:08  

    Ylakių gimnazijos 7 klasės mokinės Ugnė Bijanskaitė, Akvilė Jonušaitė, Saulė Gurauskaitė, 

Aistė Kubiliūtė, Urtė Momkutė, Emilė Šliačkutė, Viktorija Varanavičiūtė rugsėjo pradžioje darė prezentaciją 

„Aš ir gyvulininkystė“, kurioje apžvelgė 2021 metais Ylakių gimnazijoje vykdytas III modulio 

Šviečiamosios gyvulininkystės veiklas. Mergaitės dalyvaus Šviečiamosios gyvulininkystės programos 

kūrybinių darbų konkurse „Mes ir gyvulininkystė“. Šios mokinės apklausė 90 mokinių iš 5-8 klasių, apie tai, 

kuriuos gyvulius jie augina namuose. Daugiausia mokinių tėvai augina vištas, kiaules ir karves, mažiausiai 

užsiima bitininkyste, arklininkyste. Iš mokinių atsakymų paaiškėjo, jog mokiniams labiausiai patinka valgyti 

kiaulieną, beveik pusei mokinių patinka gerti pieną, na, o medus patinka tik 40% apklaustų mokinių. Ožkos 

pieną geria ir sūrį valgo tik 15% mokinių. Tačiau tik nedidelė dalis apklaustųjų žinojo, jog tauras yra karvės 

protėvis. Darbo autorės pasidomėjo, ką apie gyvulininkystę mano mūsų mokyklos darbuotojai. Valgyklos 

vedėja paaiškino, jog mėsiškus patiekalus mūsų mokyklos mokiniai gali rinktis 5 kartus per savaitę. 

Bibliotekos vedėja papasakojo, jog dabar gyvulių nelaiko, mėsą valgo tris kartus per savaitę. Mokyklos 

ūkvedžiui mėsą patinka valgyti kiekvieną dieną. Mokyklos budėtoja augina vištas, karves ir paršelius. 

Mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistė paaiškino, jog augančiam organizmui mėsa yra 

būtina, nes tik mėsoje yra būtinų organizmo veiklai aminorūgščių.  

Iš atliktos apklausos paaiškėjo, jog labiausiai mokiniams patiko dalyvauti šviečiamajame 

gyvulininkystės renginyje „Augink, rūpinkis, mylėk“, kuris vyko Lietuvos žemės ūkio akademijoje. Šeštos 

klasės mokiniai paminėjo, jog jiems patiko fotografuotis su savo naminiais gyvuliais, patiko kurti 

kryžiažodžius ir plakatus, dalyvauti viktorinoje apie naminius gyvūnus, atlikti užduotis iš gyvulininkystės 

knygelių, patiko išvyka į avininkystės ūkį. Mokiniai džiaugėsi gautomis dovanomis. Savo darytą 

prezentaciją mokinės pristatė 5-8 klasių mokiniams per biologijos pamokas. 

  

 

„Aš ir gyvulininkystė“ kūrybinio darbo kūrėjos 

  



6- 7 klasės mokinių piešiniai apie naminius gyvūnus 

  

 

Interviu su mokyklos valgyklos vedėja 

  

 

Akimirka iš šviečiamojo renginio“ Augink, rūpinkis, mylėk“ Žemės ūkio akademijoje 

  

 



Šeštokai su Šviečiamosios gyvulininkystės programos knygelėmis 

  

 

Šeštokų viktorina apie naminius gyvūnus 

  

 

„Bitučių“ grupė- viktorinos apie naminius gyvūnus nugalėtojai 

 

Susitikimas su vaikų knygų rašytoja Igne Zarambaite 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 rugsėjo 20 05:46  

Daug stebuklų gyvena pasakose, bet ar esate skaitę apie stebuklingus batus? Taip taip, apie 

stebuklingus senelio batus! Kur tik apsiavęs juos nenukeliausi, nuskrisi, pakilsi... Reikia tik skaityti Ignės 

Zarambaitės knygą „Stebuklingi senelio batai“, kuri „Metų knygos“ rinkimuose 2019 metais tapo nugalėtoja 

literatūros vaikams kategorijoje. 

Rugsėjo 16 d. ketvirtokai Ylakių miestelio bibliotekoje ir antrokai nuotoliniu būdu susipažino su 

šaunia, kūrybinga, aktyvia rašytoja Igne Zarambaite. Kiek nuostabos buvo, kai vaikai pamatė pagrindinį 

knygos veikėją Enrikį ir senelio batus! Kaip smagu buvo klausytis istorijų, asmeninės patirties iš rašytojos 

gyvenimo. O kur dar lėlių dirbtuvėlės? Pasirodo, kad ne tik pyragams kepti reikalingi receptai, o ir šauniai 

lėlytei pasidaryti jie yra reikalingi. Ko gi jai reikia? Svarbiausiai - širdies ir akių!    



Sužavėti meniškos sielos kūrėjos, kuri ne tik rašo knygas, bet ir tapo, gamina lėles, kuria 

nepakartojo interjero detales bei baldus, mėgsta fotografuoti ir net laisvalaikiu žaidžia futbolą, pradinukai 

pasižadėjo skaityti autorės knygeles ir nekantriai laukti naujų kūrinių. 

 

 

Tas nuostabus grybų pasaulis 

Atnaujinta: Pirmadienis, 2021 rugsėjo 20 05:41  

       Ruduo šiemet dovanojo pilnas kraites grybų! O kaip atskirti valgomus grybus nuo nevalgomų? 

Kokie jų skiriamieji požymiai, augimo ypatumai? Kokios grybavimo taisyklės miške?  



Mokytoja N. Statkienė savo trečiokams pasiūlė apsilankyti Renavo dvare edukacijoje „Tas 

nuostabus grybų pasaulis!“ ir viską patiems sužinoti. Čia jų laukė įdomus susitikimas su gamtininku Deividu 

Markavičiumi. Pasivaikščioję po seną dvaro parką mokiniai susipažino su ten augančiais grybais, jų įvairove 

bei įdomiomis savybėmis. Trečiokai atidžiai klausėsi gamtininko pasakojimo, o vėliau pažėrė šūsnį 

klausimų: Ar visi grybai turi kotą? Kodėl jie auga šeimomis? Ar galima valgyti žalią grybą? Kodėl grybai 

auga prie medžių? Ir t. t.  

Antroji edukacijos dalis vyko salėje. Vaikai dalyvavo konkurse „Valgomas, nevalgomas“. Piešė 

dažais, pagamintais taip pat iš grybų.  

Tą dieną trečiokai jautėsi tarsi apsilankę grybų karalystėje, kurioje netrūko išties įdomių atradimų. 

 

 



 

 

 



Gamtukai pradėjo savo veiklą 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 rugsėjo 10 09:11  

„Gamtukų“ būrelio vaikai iš trečios klasės jau pirmomis rugsėjo dienomis aktyviai dalyvauja 

edukaciniuose užsiėmimuose, kurių metu susipažįsta su naujais dalykais, aktyviai leidžia laiką, praplečia 

akiratį. 

Lietuvos aviacijos pradininko A. Griškevičiaus muziejuje vaikai dalyvavo dviejose edukacinėse 

programose. 

„Skrydis iš rankų“ 

Šio užsiėmimo tikslas – supažindinti mokinius ne tik su Lietuvos aviacijos istorija, bet ir lavinti 

kūrybą. Vaikai iš putplasčio atliekų gamino lėktuvėlius, o po to juos nuspalvino įvairiomis spalvomis. 

Muziejaus kieme mažieji „pilotai“ skraidino lėktuvėlius: lenktyniavo, kurio aukščiau pakils, toliau nuskris. 

„Pažintis su etnografiniu darželiu“ 

Edukacijos metu vaikai susipažino su senoviniais gėlių darželiais, su augalais, kurie auga, bręsta ir 

žydi visais metų laikais, sužinojo apie augalo savybes, jo naudą ir paskirtį. Susipažino su įrankiais darbui 

darže: naščiai, mediniai kibiriukai, „rendeliai“ laistymui, kastuvėliai ir kt. 

Edukacijų metu įgytas žinias mokiniai pritaikys pamokose arba gamtosauginėje veikloje. 

 

 



 

 

 



 

„Kelionė burlaiviais į antrą klasę“ 

Atnaujinta: Antradienis, 2021 rugsėjo 07 13:16  

Tęsdami pirmosios pamokos temą „Kelionė burlaiviais į antrą klasę“, pirmąjį penktadienį antrokai 

išvyko į pažintinę kelionę, į pajūrio miestelį Šventąją. Gražus mūsų pajūris ir rudenį. Kiek juoko, šėlsmo, 

bendrystės: piešimas smėlyje, gražiausių akmenukų rinkimas. Antrokai ne tik žaidė, jie susipažino su 

lankytinomis vietomis: švyturiu, beždžionių tiltu, skulptūra „Trys žvejo dukros“, naujo uosto statyba, raganų 

nameliu, žaidimų aikštelėmis. Vėliau bendri pietūs poilsiavietėje... Miestelio bažnyčioje uždegtos dvi 

žvakutės už antros klasės komandą, padėkota Dievuliui ir išsakyti norai. 

  

 



 

 

 

 



 

 

Mokslo ir žinių šventė 

Atnaujinta: Penktadienis, 2021 rugsėjo 03 11:59  

Po saulėtos vasaros rugsėjo 1- ąją vėl sugrįžome į mokyklos suolus. Jau tapo gražia tradicija 

mokslo metus pradėti šv. Mišiomis Ylakių miestelio bažnyčioje. Po to visiems susirinkusiems ,,Beržynėlyje“ 

sveikinimo žodžius tarė gimnazijos direktorius Vaclovas Statkus ir mokinių prezidentė Justė Karečkaitė.  

Po visų posmų, dainų, sveikinimų mokiniai, lydimi klasių vadovų, keliavo į klases.  

Akimirkos iš renginio 

 

Taikos vėliava 

Atnaujinta: Ketvirtadienis, 2021 rugsėjo 02 08:33  

2021 m. rugsėjo 1 d. mūsų gimnazijai, kaip Taikos vėliavos mokyklai, teko garbė savo kaimynei 

Mažeikių rajono Židikų Marijos Pečkauskaitės gimnazijai įteikti Taikos vėliavą. Židikų gimnazijai už 

humanistinės kultūros puoselėjimą suteiktas Taikos mokyklos vardas. Šiuo metu Lietuvoje tokių mokyklų 

yra 26.  

Visokeriopos sėkmės Taikos mokykloms! 

https://photos.app.goo.gl/4XW7obQ7tLxt8JqF6


 

 

 


