„Aukure“ rajoninė folklorinių šokių šventė
„Šokim, trypkim, linksmi būkim 2011“
Apie 200 šokėjų sugužėjo į Kelmės „Aukuro“ vidurinę mokyklą, kur vyko pirmoji rajoninė
folklorinių šokių šventė „Šokim, trypkim, linksmi būkim 2011“. Šventės sumanytoja ir organizatorė mokytoja
Dijana Bakšienė džiaugėsi, kad šventės idėja buvo visų palankiai sutikta, todėl pasiruošimui susitelkė nemažas
mokytojų būrys. Dar praėjusių metų spalio mėnesį šokių vadovai ir mokytojai susirinko į seminarą ir išmoko
smagius šokius, kuriuos su pakilia nuotaika, šypsenom ir valiūkiška energija trypė šventės dalyviai. Šventės
pradžioje sveikinimo

žodį tarė „Aukuro“ vidurinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Irena

Gedvygienė. Šaunioji šventės vedančioji 11 klasės mokinė Greta Steponaitytė paskelbė, jog be „Aukuro“
vidurinės mokyklos 1-4 klasių (mokytoja Dijana Bakšienė) į šventę atvyko „Kūlverstuko“ darželio mokyklos
(mokytoja Silva Šliožienė), Tytuvėnų kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Tarškynėlė“ (vadovė Neringa

Bagdonavičienė), Tytuvėnų kultūros centro vaikų šokių grupė (vadovė Henrika Barkauskienė), Vaiguvos V.Šimkaus
vidurinės mokyklos (mokytoja Danguolė Barauskienė), Šaltenių pagrindinės mokyklos (mokytoja Vida Valauskienė),
"Kražantės“ pagrindinės

mokyklos

2b klasės

„Kražantėlė“, jaunių šokių grupės (mokytoja Lina
Šimkevičienė) ir „Kražantės“ pagrindinės

mokyklos

1b klasės bei jaunių šokių grupės (mokytoja
Elžbieta Pažarauskienė) šokėjai. Šventės pradžioje juos
sutiko ir pabaigoje smagia polkute palydėjo mokytojo
Rimo Norkaus vadovaujami jaunieji muzikantai. O
kokia šokių šventė be trankios muzikos? Pašėlusia
nuotaika užbūrė liaudiška kapela, kurioje muzikavo
mokytojai Laimutė Januškienė, Laima Daunienė,
Rimantas Norkus

ir

mokinė Martyna Daunytė.

Mokyklos šeimininkai, pradinukai ir atvykę svečiai ne tik šoko namuose išmoktus šokius, bet parodė savo gebėjimus
dainuodami, sekdami lietuvių liaudies pasaką. Šventės metu su dideliu dėmesingumu dalyviai mokėsi naujų šokių ir
ratelių – žemaitišką „Šliapoks“, užgavėnių „Vai išeiki, oželi“, „Šiaudų batus“, „Skrido žvirblis per ulyčią“, „Augo rožė“,
„Ant aukšto kalnelio“.

Organizuojant šventę, kuriant estetinę aplinką ir scenografiją prisidėjo nemažas būrys talkininkų.
Lietuvių mitologinius oro, žemės ir dangaus ženklus

iš nendrių, plakatus gamino mokytojų Ingridos

Makauskienės, Juditos Paulionienės, Virginijos Čiužienės, Irinos Kasparienės vadovaujami neformalaus
ugdymo būrelių mokiniai. Molinius „aukuriukus“, kuriuos kaip šviesos ir šilumos simbolius į savo mokyklas
išsinešė šventės dalyviai, gamino „Keramikos“ būrelio nariai, vadovaujami mokytojos Linos Užomeckienės.
Folklorinių šokių šventė „Šokim, trypkim, linksmi būkim 2011“, subūrusi didelį jaunosios kartos
šokėjų būrį, parodė, kad lietuviškos tradicijos gyvuoja, jei yra mokytojų, puoselėjančių ir perduodančių
jaunimui prigimtinę teisę būti ir išlikti lietuviu. Visus šventės dalyvius, mokytojus, organizatorius sveikino ir
dėkojo mokyklos direktorė Asta Zavadskienė linkėdama, kad šventė taptų dar viena mokyklos tradicija.
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