Jau 13-ąjį kartą pagerbtas žodis

Kovo 5 dieną Kelmės „Aukuro“ pagrindinėje mokykloje vyko rajono lietuvių kalbos
viktorina

„Gerbkime

žodį“,

kurią

organizavo lietuvių kalbos mokytojos.
Dalyvavo
mokyklų:

7

komandos

iš

„Aukuro“

skirtingų
pagrindinės

mokyklos, Kražių gimnazijos, Vaiguvos
Vlado

Šimkaus

Šaukėnų

vidurinės

Vlado

mokyklos,

Pūtvio-Putvinskio

gimnazijos, „Kražantės“ progimnazijos,
Liolių pagrindinės mokyklos, Tytuvėnų
gimnazijos 7-8 klasių mokiniai. Viktorina
skirta

Etninės

kultūros,

Etnografinių

regionų metams paminėti.
Renginio pradžioje visus dalyvius pasveikino „Aukuro“ pagrindinės mokyklos mokiniai.
Įvairiais instrumentais pritardami padainavo liaudies dainą. Juos paruošė muzikos mokytoja L.Daunienė.
Šoko liaudies šokius (mokytoja L.Monkevičienė). Daug viktorinos užduočių skirta Lietuvos tradicinės
kultūros puoselėjimui, prisimenant papročius, apeigas, tautosaką, liaudies muziką, šokius, tradicinius amatus.
Visus sužavėjo išradingi komandų prisistatymai – tai pasakojimai apie savo krašto, vietovės
kilmę, vardo atsiradimą. Komisija („Kražantės“ progimnazijos lietuvių kalbos mokytoja I.Kasparavičienė,
Šaukėnų Vlado Pūtvio-Putvinskio gimnazijos – I.Vitauskienė, Tytuvėnų gimnazijos – J.Padskočimienė),
išrinkta burtų keliu, vertino kiekvieną atliktą užduotį. Visus stebino puikios žinios apie Lietuvos etnografinius
rajonus, tautinius kostiumus. Sprendė kryžiažodį „Mitologiniai dievai ir deivės“. Klausydamiesi aktorių
skaitomų kūrinių pasakė kūrinio autorių ir pavadinimą. Daug dėmesio pareikalavo užduotis, kai reikėjo
įvardinti išdėliotų daiktų pavadinimus tarmiškai ir bendrine kalba. Čia pravertė močiučių ar senelių buityje
vartojami žodžiai. Keletas užduočių buvo skirta taisyklingai kalbai. Komandos gana išradingai atliko
kūrybines užduotis: kūrė eilėraštukus, parašė ir raiškiai perskaitė ilgą sakinį, kurio visi žodžiai prasidėjo raide
g, judesiais pavaizdavo nurodytus daiktus. Ypač maloniai nuteikė paskutinė užduotis. Visos komandos
reklamavo savo mokyklą, pabrėžė mokyklos pranašumus. O jos iš tiesų yra išskirtinės. Vienos pasižymi
garsiais rajono sportininkais, kitos – skambiomis dainomis, kūrybiniais darbais. O labiausiai visi džiaugėsi
puikiais mokymosi rezultatais, konkursų, olimpiadų laimėjimais. Pripažino, kad savoje mokykloje mokytis
gera, nes joje dirba puikūs mokytojai. Viktorinos pabaigoje komisijos nariai, mokytojai ir patys dalyviai
vaišinosi savo atsivežtais patiekalais, kurie būdingi tik tai vietovei, kurioje jie gyvena.
Autoritetinga komisija pasidžiaugė mokinių išradingumu, gražiomis mintimis, kūrybiškumu.
Susumavus rezultatus, paaiškėjo, kad daugiausiai balų surinko ir I-ąją vietą pelnė Kražių gimnazijos

komanda. Antroji vieta atiteko „Aukuro“ pagrindinei mokyklai, trečioji – Šaukėnų Vl.Pūtvio-Putvinskio
gimnazijai. Mokyklos direktorė A.Zavadskienė dėkojo už prasmingą renginį, už tai, kad esame neabejingi
gimtajai kalbai, tradicijų puoselėjimą. Lietuvių kalbos mokytojoms, paruošusioms mokinius viktorinai, ir
komandų dalyviams direktorė įteikė padėkas su viltimi, kad ši graži tradicija tęstųsi dar daugelį metų.
Renginį užbaigėme lietuvių liaudies šokiais, žaidimais.
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