„Gerbkime žodį“ - Tarmių metams

Kelmės „Aukuro“ vidurinėje mokykloje įvyko tradicinis rajoninis renginys, lietuvių kalbos
šventė – viktorina „Gerbkime žodį“. Šiemet viktorina skirta Tarmių metams. Šventėje dalyvavo 8
komandos iš viso rajono: Kražių gimnazijos, Vaiguvos Vlado Šimkaus,

Pakražančio, Šaukėnų

V.Pūtvio-Putvinskio, „Aukuro“ vidurinių mokyklų, „Kražantės“, Liolių,

Vidsodžio pagrindinių

mokyklų

komandos.

Komandą

sudarė

penki

5-6

klasių

mokiniai.

Viktorinos tikslas – ugdyti mokinių kūrybiškumą, originalumą, skatinti domėjimąsi gimtąja
kalba, tarmėmis. Tėvynė prasideda nuo gimtojo kiemo, gimtoji kalba yra ta, kurią gauname iš
Motinos... Kalba ir tarmė – tai savotiškas pasaulio modelis, lyg nepakartojami langai, pro kuriuos
žvelgiame į pasaulį.

Kuo daugiau tokių langų, tuo daugiau nepakartojamų žvilgsnių. Lietuvos

Respublikos seimas atsižvelgdamas į tai, kad gyvoji tarmių tradicija sparčiai nyksta, priėmė nutarimą
2013-uosius paskelbti Tarmių metais. Šio nutarimo tikslas – stiprinti tautos vienybę, pilietiškumą,
toleranciją, bendrinės kalbos ir tarmių kultūrą.
„Lab dein“ – tokiu pasisveikinimu savo pasisakymą apie tarmes pradėjo mokyklos
bibliotekininkė D.Janavičienė. Mokiniai iš jos lūpų išgirdo pasakojimų žemaičių tarme, prisiminė
pagrindines Lietuvos tarmes, jų skirstymą.
Po to sekė viktorinos dalyvių atliekamos užduotys. O išrinkta komisija (mokytojos J.Bakutienė,
A.Paulauskienė, I.Šimkuvienė) kruopščiai skaičiavo komandų uždirbtus balus. Visus nustebino namų
darbai bei komandų prisistatymai, atliekami įvairiomis tarmėmis. Reikėjo sukurti akrostiką „TARMĖ“.
Kelios užduotys buvo skirtos „vertimui“ iš žemaičių tarmės į bendrinę kalbą. Kas nebuvo girdėjęs, tai
sužinojo, kad cyrulis, tai vieversys, kuisis – uodas, kušinti – liesti, judinti. Kitos užduotys priminė
pirmuosius pavasario pranašus. Reikėjo išvardinti, kuriuos paukščius taip giedant girdėjo mūsų
proseneliai, kaip čiulba varnėnas, gegutė ir kiti paukščiai. Šias užduotis atliko komandos klausydamosi
natūralaus paukštelių čiulbesio. Mokiniai puikiai įveikė ir kitas užduotis: pristatė pirmąją lietuvišką
knygą – M.Mažvydo „Katekizmą“, parašytą žemaičių tarme, iš išbarstytų skiemenų sudėliojo patarlę, iš
perskaitytų ištraukų pasakė autorių ir literatūros kūrinio pavadinimą...
O nuovargį išblaškė šokių mokytoja D.Bakšienė, visus įjungdama į ritminį pratimą.
Renginį paįvairino mokinukų chorelio dainos ( vadovė – L.Daunienė) bei šokiai (vadovė –
D.Bakšienė).
Komisija, susumavusi balus, nustatė, kad I-oji vieta atiteko „Kražantės“ pagrindinės mokyklos
(mokytojos A.Paulauskienė, I.Kasparavičienė), II-oji – „Aukuro“ vidurinės mokyklos ( mokytojos
D.Ramanauskienė, V.Balabonienė) ir dvi III-osios – Kražių gimnazijos ( mokytoja J.Bakutienė) bei
Šaukėnų V.Pūtvio-Putvinskio (mokytoja I.Vitauskienė) vidurinės mokyklos komandoms. O prizus

įsteigė Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo ir sporto skyrius (vyr. specialistė
D.Stonienė), „Aukuro“ vidurinė mokykla (direktorė A.Zavadskienė).
Šventę-viktoriną užbaigėme pasižadėjimu, kad kalbėsime tarmiškai, nes tai kiekvieno mūsų
garbės reikalas. Didžiuosimės savo gimtąja tarme.

Renginį organizavo Kelmės „Aukuro“ vidurinės mokyklos metodinis būrelis.

I.Gedvygienė, lietuvių kalbos mokytoja
Nuotrauka Valentino Lukono

