Video darbų konkursas „Mano kraštas“
Švietimo centras, norėdamas įprasmint Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį ir paskatinti mokinius
bei mokytojus domėtis Panevėžio krašto istorija, tradicinėmis šventėmis, priminti iškilių asmenybių
nuveiktus darbus, organizavo video darbų konkursą „Mano kraštas“. Iš viso konkursui pateikta 14
darbų.
„Šiaudinis ugnies šokis“ – video filmukas apie šiaudinių skulptūrų plenerą, vykstantį
Naujamiestyje ir sutraukiantį minias žmonių. (S.Banaitytė, F.Palionytė, D.Židonytė, V.Žaludaitė,
mokytoja Jurgita Klimavičiūtė, Naujamiesčio gimnazija).
„Medis jo rankose“ – video filmukas apie fizikos mokytoją Vigimantą Urboną, kuris jau daug
metų stebina įvairiais pomėgiais, ypač atidus dirbdamas su medžiu. (A.Petronis, K.Krasauskis,
mokytoja R.Balčiuvienė, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija).
„Miško brolių taku“– video filmukas apie pokario tragizmą, apie Krekenavos apylinkėse veikusį
partizanų būrį, apie vieną iš žinomiausių Krekenavos partizanų Joną Vepštą-Paukštelį
(U.Paškauskaitė, O.Galvelytė, M.Matulevičiūtė, M.Paškauskaitė, mokytoja R.Balčiuvienė,
Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija).
„Tikėjimo prasmė“ – video filmukas apie ilgametį Krekenavos Šv. Mergelės Marijos Ėmimo į
dangų Mažosios bazilikos kanauninką Petrą Budriūną, visada buvusį arti Dievo ir žmogaus,
besistengiantį šiltu žodžiu pasiekti parapijiečių širdis. (E.Kotinskaitė, D.Juškaitė, mokytoja
R.Balčiuvienė, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija).
„Kuo turtingas Vadoklių apylinkių kraštas“ – video filmukas apie Vadoklių seniūnijos
žymiausias lankytinas vietas, apie skulptoriaus Gedimino Karaliaus nuopelnus bei ateities planus,
apie pagrindines tradicines seniūnijos šventes. (N.Bistrovaitė, L.Kazlauskaitė, mokytoja
J.Meilutienė, Vadoklių pagrindinė mokykla).
„Sutemų broliai“ – video filmukas apie partizanų likimą Naujamiestyje. (G.Kudrauskaitė,
I.Kuokalas, G.Lelevičiūtė, M.Olšauskaitė, L.Vilutytė, mokytoja Jurgita Klimavičiūtė, Naujamiesčio
gimnazija).
„Priesaika knygnešiui“ – video filmukas apie knygnešystės sąsajas su Naujamiesčiui, apie
Naujamiesčio senosiose kapinėse palaidotą knygnešį Kazimierą Juozaitį. (B.Budrys, O.Samėnaitė,
A.Vaupštaitė, A.Ulytė, mokytoja Jurgita Klimavičiūtė, Naujamiesčio gimnazija).
„Šimtmečio kartos skaito Maironį“ – video filmukas apie kelių kartų žmones, kūrėjų artimuosius,
skaitančius Maironio „Trakų pilį“ ir atskleidžiančius, kokius jausmus kelia eilėraštis. (E.Saldytė,
L.Drobickaitė, N.Saldys, mokytoja Violeta Žudienė, Raguvos gimnazija).
„Lietuvos vardas jiems buvo šventas“ – video filmukas apie Vadoklių žemę, išugdžiusią
asmenybes, kurioms teko sunkiais pokario metais gyventi ir kurti. Pasakojama apie poetą,
pedagogą, žurnalistą, redaktorių Kazį Zupką-Keciorį, apie prozininką, redaktorių, žurnalistą Bronių

Daunorą, apie kunigą, dramaturgą Kazimierą Čiplį-Vijūną. (A.Stankevičiūtė, mokytoja
V.Miškinienė, Vadoklių pagrindinė mokykla“).
„Šv. Onos atlaidai Paįstryje“ – video filmukas apie paįstriečius, iš visos Lietuvos sugrįžtančius į
Paįstrio krašto šventę, vadinamą Oninėmis, atskleidžiama, kaip susiklostė 30 metų šventinės
tradicijos ir kaip vyksta šventės. (F.Mikalajūnaitė, R.Rapalavičiūtė, D.Rapalavičiūtė, L.Morkūnaitė,
S.Pažemeckas, A.Morkevičiūtė, mokytoja Lina Martinkėnaitė, Paįstrio Juozo Zikaro gimnazija).
„Stumbriškio kaimas“ – video filmukas apie Stumbriškio kaimą, senovėje čia sustodavusius
atsipūsti pakeleivius, dvarą, grūdų sandėlius, kepyklą, vandens malūną, mokyklą, girininkiją bei
nuostabią gamtą. (V.Sarapas, mokytojos V.Sarapienė, D.Šedusrskienė, Paliūniškio pagrindinė
mokykla).
„Maironis. Krekenava“ – video filmukas apie poetą Maironį, gyvenusį ir kūrusį Krekenavoje
1915–1918 m. Krekenavoje jis parašė didžiąją dalį poemos „Mūsų vargai“, baladę „Čičinskas“ bei
pluoštą eilėraščių. (B.Česevičiūtė, Gabija Kanaporytė, Gabrielė Kanaporytė, E.Kiltinavičiūtė,
E.Michailovičiūtė, R.Murnikovaitė, U.Paškevičiūtė, M.Puteliauskaitė, D.Sadzevičiūtė,
U.Sakalauskaitė, mokytoja Sandra Petrulaitytė, Krekenavos Mykolo Antanaičio gimnazija).
„Miežiškiai“ – video filmukas, pasakojantis apie svarbiausias kultūrines miestelio vietas: bažnyčią,
Angelų slėnį, kuriame vyksta tradicinės bendruomenės šventės, bei vienintelį Pabaltijo šalyse
Kalėdinių žaisliukų muziejų. (D.Malinauskas, N.Pšitulskas, mokytojos R.Bukelienė,
A.Skripkauskienė, Miežiškių pagrindinė mokykla).
„Upytė. Laiko ženklai“ – seniausios Panevėžio krašto vietovės pristatymas, atskleidžiantis
Nepriklausomybės paminklų istoriją, pasakojantis, kaip buvo švenčiama Vasario 16-oji seniau ir
dabar. (D.Greviškienė, A.Arelienė, Upytės Antano Belazaro pagrindinė mokykla“).
Dėkojame visiems konkurso dalyviams ir jų mokytojams, paskatinusiems mokinius domėtis
Panevėžio krašto istorija. Konkurso baigiamasis renginys vyks kovo 9 d. Panevėžio rajono švietimo
centre, išsamesnę informaciją pateiksime artėjant renginiui.
Konkurso idėjos autorė – Renata Jankevičienė, Panevėžio rajono švietimo centro direktoriaus
pavaduotoja

