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„Dainų dainelėje“ dainuos kretingiškiai

„Žibutės“ ansambliui – aukščiausi įvertinimai

Išrinktas gudriausias rajono ketvirtokas

Rasa GEDVILAITĖ

Paskutiniajame Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso „Dainų 
dainelė“ koncerte, kuris per LRT televiziją bus rodomas kitą šeštadienį, gegužės 
24 dieną, dalyvaus ir žiūrovų palaikymo lauks du kretingiškių kolektyvai. Tele-
vizijos studijoje dainuos Kretingos lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikų ansamblis 
(vadovė Daiva Samalienė) ir Kretingos M. Daujoto pagrindinės mokyklos due-
tas – Teodora Stonkutė ir Giedrė Urbonaitė (vadovė Milda Trušauskaitė).

„Balsuoti bus galima tik dvi 
dienas – gegužės 24 ir 25 dieno-
mis, tad labai prašome mus pa-
laikyti“, – sakė M. Trušauskaitė. 
Jos vadovaujamas dviejų aštun-
tokių Teodoros ir Giedrės due-
tas bus pažymėtas 17 numeriu.

Nelengvą kelią iki respu-
blikinio konkurso 7 nalo nuėję 
dainininkai tikisi sėkmės. „Kol 
patekome į „Dainų dainelę“, tu-
rėjome nueiti gan sunkų kelią. 
Pagrindinės atrankos vyko žie-
mos metu, kai nežinia, kas gali 
nutikti: susirgti, prarasti balsą. 

Tačiau įveikus visus etapus, 
kurių iš viso buvo net keturi – 
mokyklinis, rajoninis, zoninis 
ir respublikinis, buvo labai ma-
lonu sulaukti tokio įvertinimo“, 
– neslėpė M. Trušauskaitė pri-
sipažinusi, jog tikėjo savų mo-
kinių sėkme.

Beje, M. Trušauskaitės mo-
kinės Monika Mėčiūtė ir Laura 
Mažonytė prieš ketverius metus 
tapo netgi laureatėmis, tad sė-
kmės skonis vadovei žinomas. 
Kumščius visi laikys ir už jau-
nųjų dainininkių duetą. 

Lietuvos vaikų ir moksleivių 
televizijos konkursas „Dainų 
dainelė” yra vienas unikaliau-
sių, daugiausiai dalyvių pri-
traukiančių, ilgametes tradici-
jas turinčių ir tęsiančių šalies 
muzikinių renginių. Šiemet 40 
metų jubiliejų minintis ,,Dainų 
dainelės“ konkursas į profesio-
nalaus muziko kelią atvedė ne 
vieną šiandien žinomą Lietuvos 
dainininką. Per visą ,,Dainų 
dainelės“ gyvavimo istoriją joje 
dalyvavo per 200 tūkstančių 
mokinių.

Mokytojos Mildos Trušauskaitės parengtas duetas Teodora Stonkutė ir 
Giedrė Urbonaitė „Dainų dainelėje“ dainuos ir komisijos vertinimo bei 
žiūrovų palaikymo lauks kitą šeštadienį, gegužės 24 dieną. Koncerto per 
Lietuvos televiziją pradžia – 13 valandą.

Praėjusį penktadienį mokyklos-darželio „Žibutė“ 
ansamblis, kuriam vadovauja mokytojas ekspertas 
Aloyzas Žilys, respublikiniame vaikų ir jaunimo 
konkurse-festivalyje „Giesmių giesmelė – 2014“ pel-
nė pačius aukščiausius įvertinimus.

Konkursas-festivalis, kuris 
vyko Kaune, Palaimintojo Jur-
gio Matulaičio parapijos mal-
dų namuose, buvo skirtas Šv. 
Mergelei Marijai. Jis tęsėsi dvi 
dienas.

Kaip pasakojo A. Žilys, ren-
ginyje dalyvavo daugiau nei 60 
kolektyvų bei solistų iš darže-
lių, pradinių, vidurinių, muzi-
kos mokyklų, gimnazijų. Kre-
tingiškiai dainavo G. Abariaus 
„Šventas Jėzau“ ir A. Žilio „Ryto 
maldą“ bei „Ačiū, Dievuli“.

„Džiugu buvo girdėti, kai po 
pasirodymo vertinimo komisi-
ja iškart kolektyvą pripažino 
laureatu ir pakvietė į baigia-
mąjį laureatų koncertą, kuris 
įvyks gegužės 23 d. Kauno arki-
vyskupijos konferencijų salėje. 

Dar labiau nudžiugino žinia, 
kai buvo paskelbti vertinimo 
komisijos rezultatai. Kretingos 
mokyklos-darželio „Žibutė“ an-
samblis ir Kauno I-os muzikos 
mokyklos ansamblis „Sacrum“ 
pelnė aukščiausius įvertinimus, 
maksimalius balus – 60“, – per-
gale džiaugėsi A. Žilys.

Po konkurso kolektyvas 
išvyką pratęsė ekskursija po 
Kauno senamiestį, aplankyda-
mas Neries ir Nemuno santaką 
su lauko atrakcionų takais, pa-
buvojo Kauno prezidentūroje, 
pagiedojo Įgulos (Sobore) baž-
nyčioje pritariant didingiems 
šventovės vargonams, kuriais 
pagrojo mokytojas A. Žilys.

„Švyturio“ inf.
Mokyklos-darželio „Žibutė“ ansamblis, vadovaujamas Aloyzo Žilio, respublikiniame vaikų ir jaunimo kon-
kurse-festivalyje „Giesmių giesmelė – 2014“ pelnė aukščiausius įvertinimus.

 M. Daujoto pagrindinėje mokykloje jau 
tradiciniu tapusiame renginyje-konkurse 
„Ketvirtokų ketvirtokas” kiekvieną pavasarį 
renkamas gudriausias rajono ketvirtokas. Šį 
smagų konkursą jau trečius metus organizuo-
ja aktyvi mokyklos pradinio ugdymo mokyto-
jų komanda. 

Gudriausias rajono ketvirtokas Aleksas 
Daukša su savo mokytoja Dainora Statnec-
kiene. Visus ketvirtokus aktyviai palaikė sirgaliai.  Nuotr. iš asmeninio albumo. 

Į minėtą renginį susirin-
ko šauniausi ir išmintingiausi  
rajono mokyklų ketvirtų kla-
sių atstovai, lydimi juos kon-
kursui ruošusių mokytojų 
bei draugų, klasiokų, tądien 
susibūrusių į itin šaunias pa-
laikymo komandas. Išban-
dyti savo žinias ir gebėjimus 
bei susirungti su varžovais 
„proto kovose“ susirinko net 
vienuolika ketvirtokų iš skir-
tingų Kretingos rajono bei 
miesto mokyklų (Darbėnų 
gimnazijos, Vydmantų vidu-
rinės mokyklos, Kūlupėnų 

M.Valančiaus pagrindinės 
mokyklos, Kurmaičių pradi-
nės mokyklos, M. Tiškevičiū-
tės mokyklos, mokyklos-dar-
želio „Žibutė“ bei M. Daujoto 
pagrindinės mokyklos). 

Renginio dalyviai rungėsi 
ir rodė savo žinias net ketu-
riuose konkurso etapuose. 
Pirmame etape atsakydami 
į klausimus dalyviai rinkosi 
tarp atsakymų „Taip“ ir „Ne“, 
antrame – turėjo pasirinkti 
vieną iš trijų atsakymo vari-
antų. 

(Nukelta  16 p.)


