Genutė Sutkienė, dailės mokytoja

Jau tapo tradicija kiekvieną rudenį pakviesti visos Lietuvos vaikus piešti istorine tematika. Šiais metais nacionalinio
piešinių konkurso ,,Piešiam 2015“ organizatoriai paskelbė temą „Viduramžių Lietuvos valdovai ir Lietuvos didieji
kunigaikščiai“. Visi į konkursą atsiųsti 3000 darbų iš visos Lietuvos buvo suskirstyti į keturias grupes pagal amžių.
Kiekvienoj amžiaus grupėje buvo atrinkta po dešimt geriausių piešinių, o jų autoriai pakviesti į finalą, kuris vyko lapkričio
26 dieną Vilniaus Nacionalinėje dailės galerijoje.
Iš mūsų mokyklos šiam konkursui buvo išsiųsti septyni darbai. Tai K. Biekšaitės (5a), U. Rudzytės (6a kl.), M. Plečkaitytės
(6a kl.), G. Marcinkevičiūtės (8c kl.), D. Liaukevičiūtės (8a kl.) , K. Matekonytės (8b kl.) ir A. Šestavickaitės (10 kl.) piešiniai.
Šis konkursas įdomus dar ir tuo, kad kiekvienas jo eigos etapas puikiai iliustruojamas foto nuotraukomis internetinėje
svetainėje ,,Piešiam”. Pavyzdžiui, nuotraukoje apačioje matosi kaip garbinga komisija, atrinkusi dvidešimt įdomiausių 3ios amžiaus grupės darbų, renka dešimtuką geriausiųjų. Malonu pažymėti, jog šioje amžiaus grupėje be D. Liaukevičiūtės
piešinio matome ir M. Plečkaitytės darbą.

Bet į finalą kelalapį gavo viena Dorotėja Liaukevičiūtė, nupiešusi kunigaikštį Gediminą.
Lapkričio 26 d., gavę mokyklos direktorės palaiminimą bei ištikimo mūsų kelionių draugo mokyklos pavaduotojo ūkio
reikalams Alberto Prieskienio vežami, pasiėmę reikiamas priemones, išskubėjome į Vilniaus Nacionalinę galeriją.
Užsiregistravę bei nusifotografavę prie finalistų darbų, nuskubėjome į atidarymo ceremoniją, kurios metu buvo paskelbta
nauja tema, pagal kurią susirinkę jaunieji dailininkai per 1,5 val. turėjo sukurti naują kūrybinį darbą. Tik visiems buvo
neramu - kokia gi ta tema bus? Na žinoma, šiuo laukimo laikotarpiu argi galėjo būti kitokia tema? KALĖDOS…

Pusantros valandos, vaikams įtemptai dirbant, praėjo kaip akimirka. Dorotėja savo Kalėdinės eglės vizijas pateikė kaip
nuostabią merginą. Belieka stebėtis, kaip per tokį trumpą laiką vaikai sugebėjo susikaupti ir sukurti užbaigtas originalias
kompozicijas.

Po tokios intensyvios veiklos visi finalistai buvo pakviesti į edukacinį užsiėmimą po Nacionalinę dailės galeriją, o komisija
tuo metu vertino mokinių sukurtus darbus.
Ir štai atėjo lauktoji akimirka, kai visi finalistai pagal atskiras amžiaus grupes buvo pakviesti į sceną ir apdovanoti ,,Biuro
pasaulis” įsteigtais prizais.

Šventinę nuotaiką sustiprino ir buvusią įtampą apmalšino šiai meno fiestai specialiai iškeptas tortas!

