
Kazimiero Paltaroko gimnazijos  bendruomenės Kazimiero Paltaroko gimnazijos  bendruomenės Kazimiero Paltaroko gimnazijos  bendruomenės 
šventė šventė šventė    

„Kaziuko kermošius“ „Kaziuko kermošius“ „Kaziuko kermošius“    
   

Visus visus visus Visus visus visus Visus visus visus –––   mokinius, tėvelius, mokytojusmokinius, tėvelius, mokytojusmokinius, tėvelius, mokytojus   

Kovo 2 dieną, šeštadienį, kviečiame į gimnazijos ben-Kovo 2 dieną, šeštadienį, kviečiame į gimnazijos ben-Kovo 2 dieną, šeštadienį, kviečiame į gimnazijos ben-

druomenės šventę „Kaziuko kermošius“. druomenės šventę „Kaziuko kermošius“. druomenės šventę „Kaziuko kermošius“.    

Susipažinsite su tradiciniais amatais, pirksite, parduosite, Susipažinsite su tradiciniais amatais, pirksite, parduosite, Susipažinsite su tradiciniais amatais, pirksite, parduosite, 

mainysite, kartu šoksime, žaisime ir  dainuosime. Laukia-mainysite, kartu šoksime, žaisime ir  dainuosime. Laukia-mainysite, kartu šoksime, žaisime ir  dainuosime. Laukia-

me visų su savo dirbiniais, rankdarbiais, kepiniais, pyra-me visų su savo dirbiniais, rankdarbiais, kepiniais, pyra-me visų su savo dirbiniais, rankdarbiais, kepiniais, pyra-

gais ir gera nuotaika!gais ir gera nuotaika!gais ir gera nuotaika!   

Šventės programa:Šventės programa:Šventės programa:   

      9.00 9.00 9.00 ---   9.30 val. 19.30 val. 19.30 val. 1---8 klasių mokiniai ruošiasi šventei 8 klasių mokiniai ruošiasi šventei 8 klasių mokiniai ruošiasi šventei 

(klasėse, koridoriuose) (klasėse, koridoriuose) (klasėse, koridoriuose)    

      9.00 9.00 9.00 ---   9.30  val. I9.30  val. I9.30  val. I---IV gimn. klasių mokinių, tėvelių ir auk-IV gimn. klasių mokinių, tėvelių ir auk-IV gimn. klasių mokinių, tėvelių ir auk-

lėtojų pokalbiai, rytinė arbata (klasėse)lėtojų pokalbiai, rytinė arbata (klasėse)lėtojų pokalbiai, rytinė arbata (klasėse)   

      9.30 9.30 9.30 ---   10.15 10.15 10.15 ---   šventės atidarymas. Gimnazijos mokinių šventės atidarymas. Gimnazijos mokinių šventės atidarymas. Gimnazijos mokinių 

koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo koncertas, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 

dienai. (aktų salė)dienai. (aktų salė)dienai. (aktų salė)   

10.00 10.00 10.00 ---   12.00 12.00 12.00 ---   „Amatininkų kiemelis“. Dalyvauja visi no-„Amatininkų kiemelis“. Dalyvauja visi no-„Amatininkų kiemelis“. Dalyvauja visi no-

rintys susipažinti su tradiciniais amatais. (I aukšto fojė rintys susipažinti su tradiciniais amatais. (I aukšto fojė rintys susipažinti su tradiciniais amatais. (I aukšto fojė 

prie rūbinės) prie rūbinės) prie rūbinės)    

10.00 10.00 10.00 ---   12.00 12.00 12.00 ---   „Kaziuko mugė“. Dalyvauja mokiniai, tėve-„Kaziuko mugė“. Dalyvauja mokiniai, tėve-„Kaziuko mugė“. Dalyvauja mokiniai, tėve-

liai, seneliai, mokytojai. (I,II,III, IV aukštų koridoriai)  liai, seneliai, mokytojai. (I,II,III, IV aukštų koridoriai)  liai, seneliai, mokytojai. (I,II,III, IV aukštų koridoriai)     

10.30 10.30 10.30 ---   12.00 12.00 12.00 –––   8 kl. , I8 kl. , I8 kl. , I---III gimn. mokinių, tėvelių ir moky-III gimn. mokinių, tėvelių ir moky-III gimn. mokinių, tėvelių ir moky-

tojų protų kova „101 klausimas apie Lietuvos istori-tojų protų kova „101 klausimas apie Lietuvos istori-tojų protų kova „101 klausimas apie Lietuvos istori-

ją“ (aktų salė) ją“ (aktų salė) ją“ (aktų salė)    

12.00 12.00 12.00 ---   13.00 13.00 13.00 ---   Linksmybės ir vaišės prie Užgavėnių laužo. Linksmybės ir vaišės prie Užgavėnių laužo. Linksmybės ir vaišės prie Užgavėnių laužo. 

(gimnazijos stadionas ir lauko klasė) (gimnazijos stadionas ir lauko klasė) (gimnazijos stadionas ir lauko klasė)    

   

Nuoširdžiai laukiame visų!Nuoširdžiai laukiame visų!Nuoširdžiai laukiame visų!   

Organizatoriai Organizatoriai Organizatoriai –––   Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijaPanevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijaPanevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija   


