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Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
100-mečiui
Patys gražiausi žodžiai - Tėvynė, Lietuva, Žemė, Laisvė sugulė į ketureilius ir haiku. Šį kartą poetais tapo visi 5-8 ir
I-IVgimnazijos klasių mokiniai, paskyrę savo kūrybą
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui ir taip
išreiškę pagarbą bei meilę savo gimtinei.
Lietuvių kalbos mokytoja Audronė Gudynienė

Maža šalelė,
O istorija didi.
Tai ji – Lietuva.

Neringa Tarasevičiūtė, IIb gimn. kl.

Ačiū visiems, kurie skaitykloje gražiai „užaugino“ spalvingą simbolinį Lietuvos nepriklausomybės medį:
mokytojai Nijolei Cimbalienei, mokiniams, kurie sukūrė daug ,,laisvės“ paukščių, nupynė trispalvių juostelių
ir skyrė gražiausius linkėjimus Tėvynei Lietuvai.

Bibliotekos vedėja Živilė Čipienė

Tėvynė – nuostabi šalis.
Tai mūs istorija didinga,
Tai mūs kalba – graži, turtinga.
Tai prieglobstis širdies.
Čia augo mūs tėvai, seneliai,
Ir augsim mes aukšti, dori,
Mylėsim Lietuvą – Tėvynę
Ir mums gyventi gera bus.

Lietuva maža,
Bet jos žmonės dideli
It piliakalniai.

Ugnė Urbonaitė 6b kl.
...

Leonardas Lapienis, IVc gimn. kl. Taką į laisvę

...

Man tiesė protėviai,
Tikėję širdim.
Dovilė Rolytė, Ic gimn. kl.
...

Ryte prabundu,
Mano širdį užlieja
Tėvynės grožis.
Saulės spindulys
Toks gražus tik čia, namuos,
Gimtojoj žemėj.
Urtė Pirugytė, Ic gimn. kl.
...
Spindi danguje
Trispalvė mūsų brangi
Žinau – tai laisvė.
Ieva Sabaliauskaitė, IVc gimn. kl.
...

Gimtasis žodis – raminanti lopšinė mamos.
Gimtasis žodis - kąsnis duonos šventos.
Gimtasis žodis – gurkšnis šaltinio vandens.
Kas mes būtume be gimtosios kalbos?
Vakarė Macijauskaitė 5b kl.
...
Pasaulio platybėj paklyst nesunku,
Pamiršti svarbias mums vertybes...
Vienintelė žemė – Tėvynė - vardu
Vis šauks mus nepaisant tolybės.
Viktorija Skvereckaitė, 7a kl
....
Išskrido paukščiai
Į šiltus kraštus būriu,
Bet jie pavasarį sugrįš.

Branginu savo kraštą - didį, gražų, spalvotą,
Branginu savo tautą – savitą, šiltą, visokią,
Branginu savo tėvynę – dainom apdainuotą,
Ir savo laisvą gimtinę – karžygių apgintą.

Kotryna Railaitė, Ic gimn. kl.

Neda Vidzėnaitė, 5b kl.
...
Plaka širdelė
Trispalvė plevėsuoja:
Lietuva laisva.
Elvinas Ribokas, Ia gimn. kl
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Gimnazijos bendruomenė dalyvavo
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-mečio akcijoje
Visi gimnazijos mokiniai su savo mokytojais susirinko į stadioną. Išsirikiavo ir savo gražiu būriu
suformavo skaičių-100. Tas skaičius nepaprastas. Tai mūsų Tėvynė – Lietuva švenčia 100-ąsias
nepriklausomybės atkūrimo metines. Mokinių rankose suplevėsavo geltonos, žalios, raudonos
vėliavėlės: tai mūsų trispalvė. Mes švenčiame savo Tėvynės laisvės šimtmetį!
Nuotrauka Stasio Skrebio ir Manto Vasio.

Aukštaitijos piliakalniai ir kiti gamtos paminklai
Švenčiant Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo šimtmetį, vasario 8 dieną gimnazijos
skaitykloje vyko 2c klasės (mokytojos Aina Cimermonienė ir Dalia Šmidtienė) integruota lietuvių
kalbos, muzikos ir pasaulio pažinimo pamoka „Aukštaitijos piliakalniai ir kiti gamtos paminklai“.
Mokiniai klausėsi legendų, dainavo dainas, puošė simbolinį Lietuvos nepriklausomybės medį.

Akcijoje „Apjuoskime Panevėžį kartu!"
Gimnazijos bendruomenė dalyvavo akcijoje „Apjuoskime Panevėžį kartu!". Jos metu mūsų
miesto žmonės rankomis susikibo į gyvą grandinę nuo pat Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros
iki Senvagės, apjuosdami svarbiausius Panevėžio miesto objektus.
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Šventinis koncertas „MES ESAME LIETUVIAI“

Vasario 15 – osios rytą savo darbelius, gražius žodžius, dainas ir šokius atsinešė mokiniai savo
širdelėse į linksmą šventę, skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Džiugią nuotaiką kūrė
visos klasės, pristatydamos kūrybiškus mini pasirodymus - sveikinimus. Šventės metu buvo
apdovanoti dailaus rašto konkurso „100 žodžių Lietuvai“ nugalėtojai. Džiaugiamės ir didžiuojamės
aktyviais mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniais - esamos ir būsimos Lietuvos kūrėjais,
suvokiančiais, kad nuo jų kasdienių pastangų priklauso ne tik dabartis, bet ir būsima Lietuvos
ateitis. Dėkojame visoms pradinių klasių mokytojoms, šokių vadovei Zitai Rimkuvienei, teatro
mokytojai Alinai Bardauskienei, padėjusioms pasiruošti šiai gražiai šventei.
Mokytojos Rita Ratkevičiūtė ir Kristina Tamauskienė
Nuotraukos Stasio Skrebio

Dovana Lietuvos šimtmečio proga
2018-ieji Lietuvai itin svarbūs metai - švenčiame atkurtos nepriklausomos Lietuvos šimtmetį. Ši
šventė puiki proga pažvelgti į šalia esančius ir skirti bent dalelę savo laiko tiems, kuriems jo reikia
labiausiai. Būtent tokią dovaną švento Juozapo senelių globos namų gyventojams įteikė Panevėžio
Kazimiero Paltaroko gimnazijos vienuoliktokų grupė. Dar 2017-ųjų metų rudenį, paskatinti
matematikos mokytojos Birutės Masiokienės, jie įsitraukė į integruotą matematikos ir informacinių
technologijų projektą, kurio tikslas buvo išmokti modeliuoti, naudojant įvairias kompiuterines
programas, ir, sukūrus pasirinktų daiktų eskizus, juos realizuoti 3D spausdintuvu.
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„Šis projektas man atvėrė akis į beribį šiuolaikinių technologijų pasaulį, sudomino dar neatrastos
programos ir naujovės. Turėjau galimybę apsilankyti senelių namuose, susipažinti su jų kasdienybe
bei prisidėti prie Lietuvos šimtmečio šventės“, - patirtimi dalijosi vienuoliktokas Augustinas.
Vasario 13-ą dieną gimnazistai lankėsi Panevėžio švento Juozapo senelių namuose. Mokiniai
koncertavo, deklamavo poeziją, bendravo ir dovanojo savo sukurtus skiriamuosius ženklus, kuriuos
senoliai galės panaudoti išvykų metu. Seneliai prisipažino, kad tai yra labai naudinga dovana,
džiaugėsi, jog dabar kelionių metu galės jaustis saugesni. O mes, XXI-ojo amžiaus jaunimas, taip
pat jaučiamės tvirtesni, kai dalijamės gerumu su tais, kurie jo stokoja.
IIIm A2 grupės mokinė Goda Misiukevičiūtė.

Akcija „Ilgiausias laiškas Lietuvai“

Mūsų gimnazijos mokiniai prisijungė prie gražios akcijos „Ilgiausias laiškas Lietuvai“. Ši akcija
buvo paskelbta vasario 16 dieną prie Panevėžio miesto savivaldybės, iškilmingos vėliavos pakėlimo
ceremonijos metu. Tariame nuoširdų AČIŪ savo šaliai, Lietuvai ir Panevėžio miestui, žymiems jo
žmonėms, brangiausiems – mamai, tėčiui, seneliui, močiutei... Kūrybiškai išreiškėme šilčiausius
jausmus, lūkesčius, perdavėme žodį ir linkėjimus kito šimtmečio kartoms. Mūsų laiško dalis buvo
sujungta su kitų panevėžiečių parašytais laiškais ir eksponuojama Laisvės aikštėje kovo 11 dieną.
Laiško originalas buvo išmatuotas ir komisijos užfiksuotas ilgiausio laiško Lietuvoje rekordui
įamžinti. Išmatuotas laiškas su mūsų parašyta laiško dalimi buvo įdėtas į ilgaamžišką kapsulę ir
įkastas Laisvės aikštėje, ąžuolų alėjoje ateinančio šimtmečio kartoms. Dėkojame visiems pradinių
klasių mokiniams, mokytojoms, vyresniems gimnazijos draugams ir jų mokytojoms už aktyvų
dalyvavimą akcijoje „Ilgiausias laiškas Lietuvai“.
Mokytoja Daiva Žukauskienė
Stasio Skrebio nuotraukoje – gimnazijos mokiniai parašė ilgiausią laišką Lietuvai.
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Akcija „Už stipresnę Lietuvą“
Vasario
mėnesį
gimnazijos
moksleiviai pasiryžo dalyvauti
akcijoje „Už stipresnę Lietuvą“. Jos
tikslas - stiprinti kiekvieno
gimnazisto
fizinį
pasirengimą
vienoje iš jėgos ištvermės rungčių 100 atsispaudimų per vieną kūno
kultūros pamoką. 8-ų bei I-IV
gimnazijos klasių mokiniai aktyviai
dalyvavo šioje akcijoje. Akcija
buvo skirta Lietuvos valstybės
atkūrimo 100-čiui paminėti.
Kūno kultūros mokytojai Kęstutis
Meliūkštis, Vasilijus Semčišinas.

Pilietinės dainos konkursas
,,Tai mano kraštas“
Kovo 8 dieną į aktų salę
sugužėjo
daug
gimnazijos
dainorėlių, žiūrovų. Vyko jau
gražia tradicija tapęs pilietinės
dainos .konkursas.
Direktoriaus
pavaduotoja
ugdymui, muzikos mokytoja
Edita Dilienė sveikino visus,
džiaugėsi, kad mus vienija meilė
savo gimtajam kraštui, linkėjo
dainuoti
kartu
ir
būti
laimingiems. Konkurse skambėjo
gimnazijos pradinių, vyresniųjų
klasių chorų, ansamblių, duetų,
solistų atliekamos dainos apie
Lietuvą – Tėvynę, gražios ir
melodingos liaudies dainos. Turime puikių dainininkų, kuriuos skatina ir moko dainuoti šaunios
muzikos mokytojos: Jecinta Garbaliauskienė, Dalia Šmidtienė, Edita Dilienė, Gitana Garlienė, Lina
Kairytė (Panevėžio Vaikų muzikos mokyklos mokytoja).
Direktoriaus pavaduotoja Edita Dilienė dėkojo dainininkams, jų mokytojoms, įteikė padėkos
raštus, pavaišino saldainiais.
Regina Stumbrienė
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Lietuvos
nepriklausomybės akto
signatarų klubo
susitikimas su
jaunuomene

Kovo 8 dieną I-IV kl. gimnazistai Dominykas Masiulis (Iga), Kornelija Krikštaponytė, Tautvilė
Novikaitė, Simona Ragauskaitė (IIga), Kotryna Grigaitė (IIIga), Mikas Palujanskas (IIIgc), Miglė
Palujanskaitė (IVgc) bei istorijos mokytoja Rima Kemzūrienė dalyvavo Lietuvos
Nepriklausomybės akto signatarų klubo susitikime su jaunuomene LR Seime. Kovo 11-osios
išvakarėse susitikimas vyko istorinėje vietoje - salėje, kurioje buvo pasirašytas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo aktas. Renginį atidarė ir sveikinimo žodį tarė LR Seimo pirmininkas
Viktoras Pranckietis. Susitikimo metu gimnazistai išgirdo Kovo 11-osios Akto signatarų Česlovo
Vytauto Stankevičiaus, Mečio Laurinkaus, Jono Prapiesčio, Sauliaus Pečeliūno, Birutės Valionytės,
Gedimino Vagnoriaus, Aurimo Tauranto bei LR Aukščiausios Tarybos/Atkuriamojo Seimo
deputato Nikolajaus Medvedevo pranešimus apie Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo priešaušrį
bei valstybės pagrindų kūrimą po 1990 m. kovo 11 d.
Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, jog Lietuvos nepriklausomybės atkūrimas buvo tik vieno akto
pasirašymas, visgi besiklausydami autentiškų Lietuvos kūrėjų prisiminimų, moksleiviai įsitikino,
jog signatarams teko prisiimti didžiulę atsakomybę ir kurti valstybės pamatus iš naujo. 1992 m.
Konstitucija, svarbūs įstatymai ir teisės aktai, ūkio reforma, kariuomenės subūrimas, aplinkosaugą
reglamentuojantys aktai neatsirado iš niekur - juos prieš beveik 3 dešimtmečius dienomis ir
naktimis kūrė LR Atkuriamojo Seimo deputatai. Todėl prisimindamas ir minėdamas Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo metines kiekvienas lietuvis turi suprasti ir darbo, atlikto po 1990 m.
kovo 11 dieną, prasmę ir svarbą. Būtent tai pabrėžė renginio pranešėjai. Pasidalinę liudijimais apie
šalies valstybingumo kūrimą, signatarai ragino jaunąją laisvos Lietuvos kartą neužmiršti savo
genofondo, nepasiduoti emigracijos pliūpsniams ir nebijoti prisiimti atsakomybę už tėvynės ateitį.
Juk šie jauni žmonės - ateities aktų signatarai. Turbūt kiekvienas šio renginio dalyvis susitikimą
priėmė kaip unikalią dovaną - signatarai nėra ilgaamžiai, nemažai jų jau palikę šį pasaulį, todėl
išgirsti autentiškus pasakojimus, stebėti jų emocijas, prisimenant sudėtingą laikotarpį, yra
neįkainojama patirtis.
Miglė Palujanskaitė, IVc klasės gimnazistė
Dominyko Masiulio nuotraukoje – gimnazistai su istorijos mokytoja Rima Kemzūriene
LR Seime.

7

XI Respublikinis vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių festivalis
„Saula riduolėla“, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai

Kovo 9 dieną mūsų gimnazijos pradinių klasių 1c, 4b ir 4c mokiniai šoko Panevėžio
Bendruomenių rūmuose vykusiame XI Respublikiniame vaikų ir jaunimo liaudiškų šokių
festivalyje „Saula riduolėla“. Atlikdami keturis šokius, paminėjo Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo dieną. Šokėjus parengė vadovė Zita Rimkuvienė, mokytojos: Gražina Bataitienė, Ona
Meškauskienė, Vilma Palepšienė. Džiugu, kad miesto šventėse nuolat koncertuoja pradinių klasių
tautinių šokių šokėjai. Esame dėkingi 1c, 4b, 4c klasių tėveliams už palaikymą, pagalbą ir vaikų
skatinimą.
Mokytoja Gražina Bataitienė . Nuotrauka mokinių tėvelių.

Integruota matematikos - istorijos pamoka
Vasario 14 ir 15 dienomis gimnazijos matematikos mokytojos: Rimutė Kazakevičienė, Asta
Girletė, Genovaitė Lukoševičienė, Birutė Masiokienė, Genovaitė Lukoševičienė ir Joana
Kondrotienė vedė integruotas matematikos – istorijos pamokas, skirtas Lietuvos atkūrimo
šimtmečiui paminėti 5-8 klasėse ir I-IV gimnazijos grupėse. Mokiniai pamokose sprendė
matematikos užduotis ir, jas atlikę, sužinojo, pakartojo dešimt Lietuvai svarbių įvykių datų. Tokiu
būdu mokiniai trumpai peržvelgė, kaip keitėsi mūsų valstybė per 100 metų.
Matematikos mokytoja Joana Kondrotienė.
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Gimnazijos pirmūnų pagerbimo šventė ,,Atžalynas“

Kaip ir kasmet, prieš kovo 11-ąją, gimnazijoje susirenkame pagerbti, apdovanoti puikiai ir labai gerai
besimokančių mokinių. Pilnutėlėje salėje mokinių, mokytojų ir tėvelių repetavo moksleivių pučiamųjų
instrumentų orkestras. Nuotaika šventiška. Kompoziciją apie caro priespaudos, spaudos draudimo laikotarpį
atliko 6c klasės berniukai. Visi dalyvavusieji giedojo Lietuvos valstybės himną, sveikino gimnazijos
moksleivių pučiamųjų instrumentų orkestras (vadovas Vygintas Trepekūnas).
Direktorė Gražina Gailiūnienė kalbėjo: ,,Tėvynė prasideda čia. Mes švenčiame Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 100-metį ir didžiuojamės jumis, gimnazijos mokslo pirmūnais.“ Direktoriaus
pavaduotoja Violeta Dumbrienė džiaugėsi, kad šių mokslo metų I-ąjį semestrą puikiai ir labai gerai baigė 42
mokiniai iš 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių. Pavaduotoja įteikė mokslo pirmūnams padėkos raštus. Mūsų
gimnazijos moksleiviai turi labai daug laimėjimų konkursuose ir olimpiadose, bet apdovanojimai jiems bus
įteikti pavasarį. Pasveikino 8a klasės mokinę Vitą Bisigirskaitę, Panevėžio miesto epistolinio rašinio
konkurse laimėjusią I-ąją vietą (mokytoja Lina Karazijienė). Visus atgaivino kompozicijos: 7-okų - Bumba
dumba“ (vadovė Alina Bardauskienė) ir 11-okų ,,Bėgti, bėgti, bėgti“ (vadovės: Alina Bardauskienė ir Zita
Kontrimienė), laimėjusios miesto ir regioniniuose meninio skaitymo konkursuose. Rugilė Garbaliauskaitė su
broliuku Jonuku atliko lietuvių liaudies dainą ,,Už žalių miškelių“.
Gražiai auga mūsų atžalynas. Linkime sėkmės ir naujų laimėjimų. Dėkojame rengusiems šią šventę ir
dalyvavusiems.
Regina Stumbrienė

Stasio Skrebio nuotraukoje – gimnazijos 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių pirmūnai.
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Mokinių kūrybos almanacho ,,Žvilgsnis II“ sutiktuvės

Kovo 12 dieną gimnazijoje vyko almanacho „Žvilgsnis II“ sutiktuvių šventė. Šis almanachas –
įvairių gimnazijos moksleivių kūrybinių darbų rinkinys. Į šventę buvo pakviesti gimnazistai, kurių
literatūros, publicistikos ir dailės darbai - eilėraščiai, apsakymai, vertimai iš užsienio kalbų,
piešiniai, fotografijos, grafikos, tekstilės darbai - nugulė rinkinyje. Mokiniai savo kūrybą skyrė
svarbiam įvykiui – Lietuvos valstybės šimtmečiui paminėti. Almanacho pristatyme dalyvavo ne tik
almanacho sudarytojai, bet ir kviestiniai svečiai – gimnazijos alumnai, mokytojai lituanistai, kitų
klasių moksleiviai. Smagu, kad gimnazija gali didžiuotis kuriančiais mokiniais.
Akvilė Vilutytė, IIc klasės gimnazistė
Stasio Skrebio nuotraukoje-jaunieji gimnazijos kūrėjai su direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Dumbriene, mokytoja Ramute Ambrazevičiene, Irena Savickiene, Aida Bijanskiene ir
istoriku Juozu Brazausku.

2b klasės ir „Dailės terapijos“ būrelio kūrybinių darbelių paroda „Kuri
gražiausia spalva gimtinės?..“

2b klasės ir „Dailės terapijos“ būrelio kūrybinių darbelių paroda
„Kuri
gražiausia
spalva
gimtinės?..“,
skirta
Lietuvos
nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui paminėti, papuošė
gimnazijos skaityklą (mokyt. Daiva Žukauskienė).
Nuotrauka Živilės Čipienės

10

Mūsų literatūrinis puslapis
vadinasi Utena. Vaikystėje man ši vietovė buvo
tarsi oazė.

Ugnė Misevičiūtė, 6b kl.
Padėka angelui

Nerūpestingi metai visuomet pro akis
prabėgdavo lyg vėjas, tačiau įsimintiniausios man
visada išliko mano ir senelio žiemos. Iki šiol
prisimenu rytą... Arbata ir karšti sumuštiniai
maloniai dirgina uoslę. Prasimerkiu. Senelis, kaip
visada įsitaisęs savo krėsle sveikina mane su
gražiu rytu. Kaip ir kiekvieną šeštadienį atsikeliu
iš lovos, nusiprausiu ir skubinu senelį išvykai
prie kalniukų. Močiutė užmaukšlina man kepurę,
užmauna pirštines, pabučiuoja ir palinki gero
vėjo. Puikiai atsimenu nuostabų jausmą šalčiui
prisilietus prie įkaitusių žandų. Prisimenu ir ne
itin malonias akimirkas, kai kalno apačioje
paslysdavau ar suklupdavau...Tada lipdama atgal
į kalną verkdavau, norėdavau grįžti namo. Tačiau
verkšlenimas niekada seneliui nedarydavo
įspūdžio. Jis vėl sodina mane ant rogučių,
įsibėgėja... ir aš lekiu kalnu žemyn...

Padovanosiu tau aš vakaro žiedelį,
Padovanosiu taip, kaip tik mažas vaikas gali.
Padovanosiu tau tylius, ramius sapnus,
Padovanosiu debesų sparnus.

Aš atiduosiu tau lašelį pilnaties,
Nuskinsiu obuolį iš vakaro žvaigždės.
Aš padėkosiu tau, kad tu neužmiršai,
Kad kai kiti išėjo, tu likai.

Mano Itakė visada mane šauks, visada norėsiu
grįžti ten ir prisiminti, kaip būdavo gera, kai net
menkiausi
rūpesčių
debesėliai
lengvai
nuplaukdavo. Kaip gera, kai meilė, šiluma
užpildydavo mano vaikiškas dienas. Taigi,
manau, jog gimtinė yra neatsiejama gyvenimo
dalis, į kurią verta grįžti norint vėl atrasti save,
išlikti stpriu ir kūrybingu. O tai ateina suvokus,
jog savo atminimą amžiams palikai įrėžtą
tūkstančius kartų išvaikščiotame krašte, kuris
tavęs vis laukia ir laukia.

Ir pasakysiu ačiū tau aš dar kartelį,
Nes tuoj nustos rusenti vakaro liepsnelė.

Ilgesys
Drauguži, aš pasiūsiu tau balandį.
Ir kai naktis nutūps ant vakaro palangės,
Tu praveri duris, o ten balandis.

Justina Cicilionytė, IIb gimn. kl.
Kokius žodžius mums paliko Maironis?

Balandis iš saldainio popierėlio,

(Ištrauka iš rašinio)

Iš vakaro žvaigždės ir pilko smėlio,

Iš Maironio poezijos kalbos grožio,
skambumo, žodžio tikslumo ir taupumo mokėsi
jaunesnės kartos poetai. Jie suprato Maironio,
kaip didžio poeto, svarbą. Ir dabar, dvidešimt
pirmajame amžiuje, kai daugybė jaunų žmonių
išvyksta gyventi į užsienio šalis, kai didelę
jaunimo dalį užvaldė ne knyga, o informacinės
technologijos,
Maironio
poezija
skamba
ypatingai gražiai, ji tampa gimtosios kalbos
mokykla.

Iš vėjo ir iš stūgesio gausmingo,
Iš seno lietpalčio, kuris pradingo.

Andreja Staškūnaitė, IIc gimn. kl.
Mano Itakė
...kaip aš prisimenu savo dienas gimtinėje? Kokia
gi ta mano Itakė? Visuomet gera grįžti ten, kur
jautiesi laisvas. Mano laisvės kraštas, vieta,
kurioje susitapatinimas su aplinka įkvepia,

Prisiminkime mūsų tautos dainių – Maironį.
Poeto palikti žodžiai mums – visuomet būkime
vieningi, nepamirškime vieno ryškiausių lietuvių
bruožų – dainų. Poetas skatina atsigręžti į praeitį,
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senuosius didvyrius, semtis iš jų patirties. Nors
jau minėjome 155-ąsias Maironio gimimo
metines, poeto išsakytos mintys aktualios ir
šiandien. Jautrus, dvasingas žodis skirtas ir
mums.

mano (kaip ir visų) gyvenimo atspindys, ir
kiekvienas procesas, vykstantis gamtoje,
prilygsta ir tam tikram mano gyvenimo etapui,
kurį nugyvensiu. Taigi, kada nors gyvenime
ieškodamas artimo žmogaus tikrai prisiminsiu,
kaip man visada patiko pelkės...

Liepa Ivoškutė, 7b kl.

Rusnė Šipelytė, IIc gimn. kl.

Tyla

Ką reiškia būti lietuviu, Lietuvos
žmogumi šiandien?

Ar kada nors susimąstei, kaip gražiai skamba
tyla? Tokia išdidi, bet taip pat ir rami. Nors vieną
dieną pailsėk, padėk telefoną į šalį, išjunk
televizorių ir įsiklausyk... Laikrodis skamba,
arbatinukas užvirė, musė praskrido... Na, ir kaip
šis menkas padarėlis atsirado mūsų namuose?
Gal vasaros vidury įskrido pro duris ir neberado
kelio atgal, o gal rugsėjo pradžioje - nebenorėjo
užmigti žiemos miegu? Dabar zyzia aplink mūsų
galvas ir neduoda ramybės. Kažkada girdėjau,
kad uodai ir musės skraido tik šalia neprotingų
žmonių. Esu tikra, kad prieš krentant obuoliui ant
Niutono galvos, musė skraidė ir aplink jį...
Manau, kad kiekvienas žmogus yra protingas, tik
kai kurie nenori to pripažinti. Tai tas pats, kaip
turėti ištreniruotą pilvo presą. Visi jį turi, tik ne
visi nori tai parodyti. Aš ir pati norėčiau turėti
stiprų pilvo presą, bet dažniausiai negaliu
prisiversti sportuoti, nes girdžiu televizorių, kuris
kemša man į galvą ne visada reikalingą
informaciją, tad esu priversta jį išjungti. Ir tada aš
įsiklausau į tylą. Mintys ir svajonės sukasi mano
galvoje ir net nepajuntu, kad padarau daugiau
atsilenkimų, nei šiandien buvau numačiusi. Kai
tai suvokiu, suprantu, kad tyla gali būti garsi, kad
tyla – tai skambesys...

Būti lietuviu šiandien, manau, svarbiausia būti
žmogumi,
mokančiu
vertinti,
analizuoti
vykstančius įvykius, nebūti abejingam savo
tautos žmonių problemoms. Filosofas Vydūnas
manė, kad nuo vidinės žmogaus nuostatos
priklauso tautos likimas. Materialūs dalykai
neturėtų nusverti dvasinių vertybių, tokių kaip
besąlygiška meilė ir ištikimybė Tėvynei, vienoks
ar kitoks pasiaukojimas, iškilus būtinybei,
abipusis ryšys ir atsakomybė. Ypatingai svarbu
šių vertybių tęstinumas, perdavimas ateities
kartoms.
Būti Lietuvos žmogumi- tai didžiavimasis
lietuvių pasiekimais mokslo, sporto, meno,
literatūros, muzikos srityse ir šios žinios nešimas
į pasaulį. Ir pačiam savo gerais darbais,
sugebėjimais, tegul ir nedideliais, tarnauti,
atstovauti ir garsinti Lietuvą. Anot Vydūno, juk
,,Tėvynėje augimo ir tarpsmo pradžia“. Būti
Lietuvos žmogumi- tai augti kartu su savo šalimi,
semtis iš jos jėgų ir idėjų, palikti garbingą
pėdsaką po savęs.

Matas Žostautas, Ib gimn. kl.
Visi gamtoje turime savo vietą, manoji –
pelkė
Man visada patiko pelkės. Tokia paslaptinga,
bauginanti, net ir gražią dieną savo išvaizda
atstumianti
mirštančios
gyvybės
būsena.
Žvelgdamas į horizontą, negaliu nepastebėti šio
iššskirtinio reiškinio – lyg pagalbos šauksmo, lyg
pasaulio pabaigos ženklo... O juk gamta yra
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