
Mūsų progimnazijoje dailiausiai rašančių miesto 5-7 kl. mokinių 

konkursas „Išminties skrynią pravėrus“ 
 

Dar 2014 m. pavasarį Gegužių progimnazijoje buvo pradėtas vykdyti tęstinis projektas 

„Vertybių laiptai“ (projekto organizatorė – progimnazijos direktorė Silvija Baranauskienė). Šio 

projekto rezultatas – ne tik graži edukacinė erdvė, Vertybių laiptai, bet ir tai, kad konkrečios 

vertybės, svarbios Gegužių bendruomenei, įprasminamos įvairiose veiklose. 2017 m. II pusmetis 

yra skirtas Išminčiai. Todėl tęsiant projektą,  2017-11-29 Šiaulių miesto 5-7 kl. mokiniai buvo 

pakviesti dalyvauti dailyraščio konkurse „Išminties skrynią pravėrus“. 

Jau tampa tradicija (konkursas vyksta ketvirtus metus), kad trečiadienio popietę į Gegužių 

ugdymo įstaigą atskuba daugiau nei dvidešimt dailiausiai rašančių mokinių net iš dešimties miesto 

mokyklų. Tekstai, kuriuos turėjo perrašyti dalyviai, buvo simboliniai – visi apie Išmintį. Penktokai 

rašydami mąstė apie žmogaus gebėjimą aplink pastebėti ne šiukšliavietes, bet  gėrį ir grožį , 

šeštokams skirtas B. Ferrero tekstas atkreipė dėmesį į mūsų kasdienybę ir ypatingus ženklus, kurių, 

deja, dažniausiai per skubėjimą nepastebime, o septintokai, dailiai guldydami tekstą popieriaus lape, 

turėjo progą pasvarstyti, kad galimybe apkabinti savo gyvenimą būtina pasinaudoti šiandien, juk 

rytojus niekam nėra pažadėtas... 

 Vertinimo komisija, kurią sudarė mokytojai iš 5 skirtingų miesto mokyklų, atrinko 

dailiausiai rašančius mokinius. Nugalėtojais tapo: 

5-tų klasių grupėje  I v. – Milana Katiliavaitė, 5a kl. mok. iš Jovaro 

progimnazijos (mokyt. Asta Buškuvienė); 

 II v. –  Matas Petrovas, 5b kl. mok. iš Medelyno 

progimnazijos (mokyt. Virginija Krasauskienė); 

III v. – Ema Kvietkauskaitė, 5a kl. mok. iš Vinco Kudirkos 

progimnazijos (mokyt. Rita Samoškienė); 

 

6-tų klasių grupėje  I v. – Gytė Labanauskaitė, 6b kl. mok. iš Medelyno 

progimnazijos (mokyt. Rita Malevičienė); 

 II v. – Liepa Balniūtė, 6b kl. mok. iš Gegužių 

progimnazijos (mokyt. Birutė Petkuvienė); 

III v. – Ema Gilvičiūtė, 6a kl. mok. iš Salduvės 

progimnazijos (mokyt. Sigita Grikienė); 

 

7-tų klasių grupėje  I v. – Barbora Borusaitė, 7c kl. mok. iš Gegužių 

progimnazijos (mokyt. Birutė Petkuvienė); 

 II v. – Izabelė Navickaitė, 7a kl. mok. iš ,,Romuvos“ 

progimnazijos (mokyt. Ingrida Samulionienė); 

III v. – Rugilė Karosaitė, 7a kl. mok. iš „Juventos“ 

progimnazijos (mokyt. Renata Debesytė). 

 

Nors paprastai manoma, kad žmogaus išmintis tiesiogiai susijusi su jo amžiumi, tačiau 

žiūrėdamas į gausų būrį miesto mokinių, gebančių įvertinti dailią rašyseną, supranti, kad ir jaunas 

žmogus, turėdamas pasirinkimo laisvę, moka rinktis išmintingai. Arba kaip pasakytų B. Šo: 

„Žmonių išmintis proporcinga ne jų patirčiai, o sugebėjimui jos įgyti“.  
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