
Šiaulių Gegužių progimnazijoje dailiausiai rašantys miesto mokiniai 

 

Praėjusių metų gegužės 8 d. Gegužių progimnazijoje buvo atidaryti Vertybių laiptai.  Ši 

edukacinė erdvė sukurta remiantis mokinių,  jų tėvų  ir mokytojų išrinktomis amžinosiomis 

vertybėmis. Kad laiptai netaptų tik gražia puošmena, progimnazijoje kiekvienas mėnuo yra skirtas 

konkrečiai vertybei, kuri įprasminama per įvairias veiklas. Lapkričio mėnuo yra skirtas Meilei. Ta 

proga 2015-11-25 Šiaulių miesto 5-7 kl. mokiniai buvo pakviesti dalyvauti dailyraščio konkurse 

„Didumas to, kas mumyse,/ iš meilės auga ir gerumo“ (Just. Marcinkevičius). 

Tad trečiadienio popietę į Gegužių ugdymo įstaigą sugužėjo per  dvidešimt dailiausiai 

rašančių mokinių iš įvairių miesto progimnazijų. Kadangi dailyraščio konkursas vyko trečiame 

aukšte, tai visi dalyviai simboliškai lipo Vertybių laiptais, ant kurių aukščiausios pakopos kaip tik ir 

užrašytas Meilės vertybės pavadinimas. Tekstai, kuriuos turėjo perrašyti dalyviai, taip pat buvo 

simboliniai – visi apie Meilę. Penktokai rašydami mąstė apie meilę artimiausiam žmogui – mamai, 

šeštokams skirtas tekstas kalbėjo apie meilę tėvynei, o septintokų rašomi žodžiai buvo skirti Meilei  

plačiąja prasme. 

Vertinimo komisija, kurią sudarė mokytojai iš skirtingų miesto mokyklų, atrinko dailiausiai 

rašančius mokinius, jiems įteikė diplomus ir Gegužių progimnaziją primenančias užrašų knygeles. 

Laimėtojais 5 kl. mokinių grupėje tapo Gytarių progimnazijos penktokė Ingrida Žvigaitytė – I v. 

(mokyt. V. Karalienė), Salduvės progimnazijos mokinys Armandas Ozolas – II v.  (mokyt. B. 

Klimašauskienė), Dainų mokyklos atstovė Rugilė Putvinskytė – III v. (mokyt. A. Pigulevičienė); 

6kl. mokinių grupėje „Romuvos“ progimnazijos mokinei Karmelai  Elsonaitei (mokyt. I. 

Samulionienė) atiteko I v., Adelei Kaltanaitei (mokyt. A. Buškuvienė) iš Jovaro progimnazijos – II 

v., „gegužiukei“ Kornelijai Lemežytei (mokyt. B. Petkuvienė)  – III v.; 7 kl. mokinių grupėje 

Jovaro progimnazijos atstovė Karolina Jonuškaitė (mokyt. A. Buškuvienė) užėmė I v., Gegužių 

progimnazijos septintokė Deina Ramanauskaitė (mokyt. D. Šimkuvienė) – II v., Salduvės mokinė 

Dovilė Maksimovaitė (mokyt. S. Grikienė) – III v. 

Džiugu, kad antrus metus vykstantis dailyraščio konkursas sulaukia miesto mokinių 

susidomėjimo, džiugu, kad daili rašysena yra vertinama, džiugu, kad „didumas to, kas mumyse,/ iš 

meilės auga ir gerumo“... 
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