
Išrinkti konkurso „Skaitymai 
žemaitiškai“ laureatai

Kartu su komisijos narėmis nusifotografavę konkurso „Žemaitiš-
ki  skaitymai“ laureatai atstovaus Kretingos rajonui regioniniame 
etape Skuode.

Praėjusį ketvirtadienį Kre-
tingos rajono švietimo centre 
skambėjo žemaičių tarmė: čia 
įvykusiame tradiciniame kon-
kurse „Skaitymai žemaitiškai“, 
kuriame kūrinius skaitė įvairių 
amžiaus grupių vaikai, išrinkti 
nugalėtojai, atstovausiantys 
mūsų rajonui šį penktadienį vyk-
siančiame regioniniame žemai-
tiškų skaitymų konkurse.

Kasmet vykstančio konkurso 
pirmąjį turą organizavusio Kretin-
gos rajono švietimo centro Nefor-
maliojo švietimo skyriaus metodi-
ninkė Vilija Kontrimė „Pajūrio nau-
jienoms“  sakė, kad šiemet sulauk-
ta septyniolikos jaunųjų skaitovų iš 
septynių rajono švietimo bei ugdy-
mo įstaigų, kurie parengė pasakas, 
eilėraščius ar prozos kūrinių ištrau-
kas žemaičių tarme.

Nuskambėjus mokytojo Dona-
to Merkelio vadovaujamo Kretin-
gos meno mokyklos birbynininkų 
ansamblio atliktai melodijai, į sceną 
kilo konkurso dalyviai – žemaitiškai 
skaitomi kūriniai skambėjo porą va-
landų. Geriausiuosius skaitovus rin-
ko Kretingos rajono kultūros cen-
tro renginių organizatorės, žemai-
čių tarme poezijos ir prozos kūri-
nius rašančios Aušrinės Zulumsky-
tės, paskaičiusios savos kūrybos ei-
lėraštį, vadovaujama komisija. Pir-
mininkei talkino Kretingos kultūros 
centro archyvo vedėja, literatūrinių 
ir muzikinių programų autorė ir at-
likėja Diana Žukauskaitė bei Kretin-
gos rajono švietimo centro lietuvių 
kalbos vyresnioji mokytoja, bibliote-
kininkė Anžela Daugalienė.

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
amžiaus grupėje I v. užėmė Darbėnų 
gimnazijos mokinė Erika Juknevi-

čiūtė, kurią konkursui parengė mo-
kytoja Edita Gliožerienė; II v. – Kūlu-
pėnų Motiejaus Valančiaus pagrin-
dinės mokyklos mokinė Lėja Luby-
tė (mokyt. Nijolė Duoblienė), III v. – 
Darbėnų gimnazijos mokinys Petras 
Abromas (mokyt. Daiva Katkutė).

I–IV kl. mokinių grupėje geriau-
sia pripažinta Kūlupėnų Motiejaus 
Valančiaus pagrindinės mokyklos 
ketvirtokė Skaistė Duoblytė (mokyt. 
Vilma Narmontaitė), antrą ir trečią 
vietas pasidalijo tos pačios moky-
klos antrokas Mantvydas Vizgaudis 
(mokyt. Irena Raišuotienė) ir Mari-
jono Daujoto progimnazijos IVe kla-
sės mokinė Kotryna Bėrontaitė (mo-
kyt. Monika Gurauskienė).

V–IX klasių mokinių grupėje I 
v. laimėjo Pranciškonų gimnazijos 
IGb klasės mokinė Kamilė Vencku-
tė (mokyt. Laima Gadeikytė), II v. 
užėmė tos pačios gimnazijos VId 
klasės mokinė Magdalena Brun-
dzaitė (mokyt. Raimonda Gum-
baragienė), III v. – kūlupėniškė aš-
tuntokė Auksė Stroputė (mokyt. V. 
Narmontaitė).

Skaitovų grupės I v. laimėtojais 
tapo Salantų gimnazijos mokiniai 
Urtė Martišiūtė ir Edgaras Žioba 
(mokyt. Daiva Žilinskienė), II v. užė-
mė lopšelio-darželio „Žilvitis“ prieš-
mokyklinės grupės mokinukai Pau-
lina Kupčinskaitė, Gustė Brazaus-
kaitė, Toma Bružaitė, Majus Knie-
ža, Danielius Zaleckis, Luka Mažo-
nytė (mokyt. Ella Maleckienė ir Dai-
va Samalienė), treti – jauniausi kon-
kurso dalyviai iš „Žilvičio“ ikimoky-
klinės grupės Elija Špučytė, Lėja Ja-
kumaitė, Jokūbas Martinkus, Rapo-
las Pranaitis (mokyt. Lina Kavajaus-
kienė ir Daiva Samalienė).

„P. n.“ informacija

 Kretingos rajono švietimo centro nuotr.




