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Tiek metų jau nuo Viešpaties gimimo!
Tiek amžių skelbia ,,Gloria “ varpai...
O žemė vis dar laukia atgimimo.
Lacrima

Sveikiname visus su šv. Velykomis!

Laimingi, išgirdę Dievo pašaukimą
Lietuvai labai reikia jaunimo pašaukimų kunigystei. Šiuo metu visai mažai jaunuolių,
besirenkančių studijas kunigų seminarijose.
Sausio 12 dieną VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje lankėsi Vilniaus šv. Juozapo
kunigų seminarijos klierikai: Egidijus Tubelis, Tadas Rimkus, Tomas Paliukėnas ir Andrius
Meškauskas (šios mokyklos 2 –osios laidos abiturientas). Tai buvo pastoracinė diena: būsimieji
kunigai pasakojo gimnazistams apie gyvenimo kelio ieškojimą, savęs atradimą Dievo pašaukime.
Klierikai kalbėjo apie mokymosi sąlygas kunigų seminarijoje, atsakė į jaunimą dominančius
klausimus.
Ypatingai įdomu buvo klausytis šios mokyklos auklėtinio, Vilniaus kunigų seminarijos 6-ojo
kurso studento Andriaus Meškausko pasakojimo apie savo pašaukimą tarnauti Kristaus vynuogyne:
,, Kaip išgirsti pašaukimą? Mokiniai, galvokite patys, jums patars mokytojai, tėvai. Kai aš savo
tėvams pasakiau, kad einu į kunigų seminariją, jie mane palaimino. Aš dėl to esu laimingas, puikiai
jaučiuosi, realizuoju save. Kaip aš pajutau pašaukimą? Tėvai, močiutė mane sekmadieniais
vesdavosi į bažnyčią. Mokykloje buvome padykę. Bręsdamas pajutau, kad išdaigos – ne man.
Tikėjimas teikė džiaugsmą. Kaime, mamos tėviškėje – Panevėžio vyskupijoje, Velykių parapijoje
buvo senas (šviesios atminties) kunigas Kostas Balsys. Nuolatiniai pokalbiai, bendravimas su juo
padėjo apsispręsti. 11- 12 klasėse man buvo labai sunku. Bet įvyko persilaužimas . Pajutau
pašaukimą. Dabar gyvenu su Dievu, bendrauju su Juo ir tikrinu save. Jėzus – mano draugas, Jis
visada su manim, aš galiu matyti laiko ženklus. Tai Meilė plačiąja prasme. Mokiniai, prašykite
Dievo, kad Jis parodytų jums kelią, kuriuo turite eiti.”
Klierikas Andrius mielai bendravo su savo buvusiais mokytojais, auklėtoja Virginija Skrebūniene.
Čia dirba ir jo motina, pradinių klasių mokytoja Ona Meškauskienė, pašaukusi savo sūnų
Gyvenimui, Meilei, Dievui.
Regina Stumbrienė

Kęstučio Meliūkščio nuotraukoje- klierikas Andrius Meškauskas
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Jaunųjų Žurnalistų mokykloje VDU
Mes, jaunosios žurnalistės: Rūta Rutkūnaitė, Greta Jurgaitytė 1gb, Karina Baltaduonytė ir Monika
Liovinaitė iš 2ga kl. ir būrelio vadovė Regina Stumbrienė dalyvavome II-ajame Jaunųjų Žurnalistų
mokyklos užsiėmime Kauno Vytauto Didžiojo universitete. Čia su moksleiviais iš įvairių Lietuvos
kampelių klausėmės Kauno miesto radijo laidų vedėjų paskaitų, kaip organizuoti ir vesti radijo
laidą. Po to visi, suskirstyti į komandas, bandėme vesti radijo laidas pasirinkta tema. Buvo labai
įdomu.
Jaunosios žurnalistės Karina Baltaduonytė ir Monika Liovinaitė, 2ga kl.

nuotr. Karinos Baltaduonytės
,,Atmintis gyva, nes liudija“

Sausio 13 –osios rytą 8 val. visuose gimnazijos languose sužibo žvakelės - dalyvavome
respublikinėje pilietinėje akcijoje ,,Atmintis gyva, nes liudija“ - 1991m. žuvusiems Lietuvos laisvės
gynėjams atminti. Mokytojai mokiniams priminė dienas, kai mūsų tautos laisvei buvo iškilęs didelis
pavojus, žmonių didvyriškumą, tuos, kurie paguldė savo jaunas galvas. Juos pagerbė tylos minute.
nuotr. Monikos Lemežytės
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Projektas ,,Mano svajonių namas”
Sausio 14 dieną 7b klasės mokiniai, parengę parodą ITC, pristatė savo projektą ,,Mano
svajonių namas”.
Jie braižė, skaičiavo, darė projektus, o po to konstravo svajonių namelius – tokius, kokiuose
norėtų gyventi. Mokinių kūrinėliai buvo gana įdomūs ir skirtingi: vieni iš apvalių medžio rąstų, kiti
iš lentelių, kartono, o mergaitės pastatė namelį kaip pasakoje – iš skanios meduolinės tešlos, baltai
papuošė (kaip gerai, kad jo niekas nesuvalgė!).
Mokiniai pasakojo, (tai pailiustruodami mulltimedia), kaip kūrė namelius: atliko matematinius
skaičiavimus, darė projektėlius, o po to statė. Projektui vadovavusios matematikos mokytoja
Virginija Skrebūnienė, technologijų – Roma Ambrazevičienė ir dailės – Aida Bijanskienė džiaugėsi
ir dėkojo savo mokiniams už kruopštumą ir kūrybingumą.
Abiturientų susitikimas
Vasario 5 dieną įvyko pirmasis visų šios mokyklos laidų abiturientų susitikimas. Direktorė
Gražina Gailiūnienė kalbėjo: ,,Aš visada noriu tikėti, kad mokiniai, išėję iš mokyklos, sugrįš.
Džiaugiuosi, kad sugrįžote, nor ir nedaug, tik 78. Gimnazijos kapelionas Mindaugas Kučinskas
pasveikino visus susirinkusius ir palaimino.
Dainavo mokyklos choras, pasirodė šokėjai. Buvę mokyklos abiturientai mielai bendravo su
buvusiais auklėtojais ir mokytojais, dalinosi šviesiais mokykliniais prisiminimais, ištarė daug
nuoširdžių padėkos žodžių.
Noriu augti sveikas
Vyko netradicinio ugdymo diena pradinių klasių mokiniams, skirta žalingų įpročių prevencijai
,,Noriu augti sveikas”. Renginio metu direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė aptarė su
mokiniais, kaip augti sveikais, būti dorais ir atsakingais. Sveikatos priežiūros specialistė Sandra
Alejūnienė kalbėjo apie sveiką maistą ir žalingus įpročius. Socialinė pedagogė Simona Šmidtaitė,
pasitelkusi nuotaikingo animacinio filmuko herojų šunelį Amsį, mokė vaikus saugumo kelyje,
namuose, mokykloje. 1a, 1b, 1c, 2a kl. vaikai mokė žiūrovus muzikinės mankštos, 2b padovanojo
linksmą sportinį šokį ir gamino žaisliuką ,,Sveikuoliuką”. Daug žinių apie vitaminus suteikė 2c kl.
artistai, parodę spektakliuką ,, Daržovių ginčas”, 3-4 kl. mokiniai parengė kūrybinius– projektinius
darbus ,,Mano laisvalaikis”. Visi pradinukai Lėlių vežimo teatre žiūrėjo spektaklį ,,Tikra tiesa”
(dalyvavo edukacinėje programoje ,,Teatro pamoka”).
Maironiečiai respublikinėje konferencijoje - VU
Vasario 10 dieną maironiečiai Auksuolė Meškinytė ir Justinas Visickas (3ga kl.) skaitė rašinius
Lietuvos Maironiečių draugijos konferencijoje ,,Ar tu jį atmint nors atminsi kada, tu, jo numylėta
tėvyne?” Viniaus Universitete. (Mokinius konsultavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena
Savickienė ir maironiečių būrelio vadovė Regina Stumbrienė). Rašiniai buvo įvertinti labai gerai.
Dainavo vaikinų ansamblis (vadovė Zita Pilkauskienė). Visi šie mokiniai ir mokytojos buvo
apdovanoti Lietuvos Maironiečių draugijos padėkos raštais.
Maironiečių konferencijos dalyvius sveikino lietuvių literatūros katedros dekanas Antanas
Smetona, pranešimus įvertino ir aptarė Švietimo ir mokslo ministerijos atstovės, kuruojančios
lietuvių kalbą, eiles apie Lietuvą skaitė aktorius Tomas Vaisieta.
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Šimtadienis

Devintoji mūsų mokyklos ( antroji gimnazijos ) abniturientų laida jau atšventė šimtadienį.
Vienuoliktokai ir dvyliktokai pasijuto tikrais jūreiviais (visi pasipuošė jūreiviškais drabužiais, ar
bent daline atributika) ir ,,pabuvojo” Somalyje.
Ten nuotykių netrūko: užpuolė piratai, kurie juos
,,patikrino“ įvairiapusiškai (šokiai,
matematikos, lietuvių kalbos, chemijos testai, o dar ir dienotvarkę reikės susitvarkyti, ir gražiems
būti, kad visi turėtume į ką akis paganyti).
Visur su savo komandomis buvo jų ištikimos ir žavios kapitonės: 4ga Genovaitė Lukoševičienė
(I-oji), 4gb –Virginija Skrebūnienė ir 4gc – Eugenija Breskuvienė.
Išgirdome daug senų, gražių dainų apie jūrą. Dainavo gimnazijos chorai, pasirodė žaviosios
Gintaro Petraičio šokėjos, ekrane išvydome, kaip sekėsi Somalyje mūsų jūreiviams keliauninkams,
juk ten neįprastos sąlygos: sniego – kaip niekada!
ll-okai įteikė abiturientams jumoristines vinjetes, kalendorius, pusatestačius. Kapitonai gavo
gelbėjimo ratus, juodus akinius, (kad ne viską pastebėtų per kontrolinius).
100 dienų beliko mums kartu,
Padainuokim 100 dar dainų” .
nuotr.Aleksandro Kuzmicko
Netradicinė integruota lietuvių literatūros,
istorijos, muzikos, teatro meno ir tikybos pamoka,
skirta Lietuvos valstybės Nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti
Vasario 12 dieną į aktų salę susirinko 8-okai ir gimnazistai. Tautišką giesmę giedojo visi
moksleiviai, mokytojai, gimnazijos choras. Istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas
kalbėjo: ,,Švenčiame vasario 16-ąją- Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Papasakojo apie mūsų
tautos kelią į nepriklausomybę. Tai ir kova už gimtosios kalbos išsaugojimą – sunkūs ir ilgi spaudos
draudimo metai, Rusijos imperijos okupacija. 1918 m. Vasario 16 dieną pirmą kartą paskelbta
nepriklausoma Lietuvos valstybė. 1941 metais prasidėjo karas. 1944 m. - Rusijos okupacija.
Laisvės teko laukti iki 1991m. Vasario 16-osios. Dabar esame laisva demokratiška valstybė.
Būdami Europos Sąjungoje, išsaugokime savo tautos krikščioniškąsias vertybes, tradicijas. Tegul
jūsų širdelėse visada išlieka artimo ir Dievo meilė.“
Dalyvavo ir sveikino Tiberiados brolis Pranciškus ir kunigas Egidijus:
,,Kai meldiesi, susitinki gyvą Dievą ir tampi laisvas, tada turi teisę kurti. Dievas myli mus tokius,
kokie esame. Jei mes esame čia, kviečiame atidaryti duris Dievui“.
Skambėjo choro atliekamos dainos ,,Mano kraštas“, ,,Čiūto, čiūto“, gražiai pritarė muzikantai
(mokytoja Jecinta Garbaliauskienė).
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Lietuvių kalbos mokytoja Zita Kontrimienė ir teatro studijos vadovė Alina Bardauskienė su
vyresniųjų klasių moksleiviais paruošė žiūrovams literatūrinę – meninę kompoziciją ,,Tik Lietuva,
tik Lietuvai, tik Lietuvą“ pagal Juozo Lukšos- Daumanto knygą ,,Laiškai mylimosioms“ .
Po to skambėjo gimnazijos choro (vadovė Zita Pilkauskienė) atliekama daina ,,Laisvė“.
Prakalbinę medį…
Į VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos technologijų kabinetą, panašų į muziejų, įkurtą
rūsyje, renkasi berniukai, kartais ir mergaitės. Rimti, tylūs, drąsūs ir išdykę. Jų ten visada laukia
mokytojas Evgenijus Babachinas.
Vaikai čia nedykinėja: dirba pluša visi (tai galbūt pirmoji jų pažintis su medžio darbų
technologija).
Pakalbinau mokytoją apie tai, kap gimė mintis mokyti vaikus drožinėti iš medžio, kaip sekasi
perduoti jaunimui liaudies meno tradicijas.
Mokytojas atskleidė įdomių dalykų : ,, Man seniai patiko drožiniai, domėjausi, o pradėjau
dirbdamas su vaikais, dar Juozo Balčikonio (tada vidurinėje mokykloje). Turėjau parengęs
drožinėjimo abėcėlę: mokiniai pasidaro brėžinį, o paskui pjausto. Geriausiai tinka liepos medis.
Medieną gaunu iš girinkijos. Peiliukus gaminu pats, mokau saugiai pjaustyti. Ne visiems vaikams
sekasi drožinėti. Mergaitės tai atlieka dar tiksliau ir kruopščiau. Kuriu ornamentus, jau bando ir
mokiniai. Yra gana gabių vaikų. Tai devintokas Mindaugas Dervinis, dalyvavęs Kaune
respublikinėje technologijos darbų parodoje, Tomas Vaitiekūnas 8a kl., Paulius Raišelis 8b kl.,
Andrius Tunikaitis 2gc kl. Šie mokiniai perspektyvūs, jei nepamirš, ką išmoko.”
Prakalbo medis, sučiulbo paukštis vaikų pagamintame inkilėlyje, verpstės papuošė namus,
atsidarė raštais išmargintos dėžutės… Kas gi jose sudėta? Meilė savo darbui, kantrybė,
kruopštumas, rankų ir širdžių šiluma, mūsų tautos meno pajautimas ir talentas. Neuždarykime
dėžutės. Tegul visa tai sklinda į mokinių širdis, kad jie, išmokę per pamokas, niekada neužmirštų,
kad medis gyvas, jis gali kalbėti...
Mokytojui Evgenijui Babachinui noriu palinkėti, kad nepavargtų rankos, kad visada išliktų toks
gražus žvilgsnis į medį ir žmogų.
O gal kurioje nors klasėje sėdi vaikas, dar nežinantis, kad jis taps menininku?
Regina Stumbrienė
Studijų mugėje
Vasario 4 dieną gimnazijos 3g klasių mokiniai lankėsi mugėje ,,MOKYMOSI STUDIJOS
KARJERA 2010”, surengtoje Lietuvos parodų centre ,,Litexpo”.Tai buvo galimybė susipažinti su
visų Lietuvos universitetų, didžiausių kolegijų, profesinių mokyklų programomis bei pasiūlymais,
išsiaiškinti stojimo bei mokymosi sąlygas . Ypač įdomu buvo pabendrauti su mokymo įstaigų
dėstytojais ir studentais, išgirsti Švietimo ir mokslo ministro Gintaro Steponavičiaus atsakymus į
mokinius dominančius klausimus.
3gb kl. vadovė Lina Karaziejienė

Talentų šou
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nuotr. Aleksandro Kuzmicko
Kam jis reikalingas? Tai puiki proga pasireikšti, parodyti savo gabumus, talentus. ,,Dievas
kiekvienam iš mūsų davė talentą, bet kai kurie jį iššvaisto arba užsisklendžia savyje ir
nepuoselėja.Taip talentai užgęsta”, - kalbėjo vienas iš mūsų gabiausiųjų.
Renginyje grojo V.Žemkalnio gimnazijos muzikantų grupė. Karolina Mureikaitė atliko dainą
,,Kaip sunku”, vaikinų grupė grojo elektrinėmis gitaromis, dainavo Ieva Lesvinčiūnaitė, Eglė
Babachinaitė, Paulius Vaitiekūnas, pramoginių šokių atlikėjai visus sužavėjo lėtu valsu, Rasa
Rimšaitė pristatė savo piešinius, 6a kl. gražiai atliko ,,Gatvės šokį”, visiems patiko
temperamentingas merginų šokis ,,Energija” ir kt. Vertinimo komisija apdovanojo nugalėtojus.
Visi įsitikinome: pas mus talentų netrūksta, galbūt dar daug jų nepasirodė.
Pelenų diena
Vasario 17 –ąją gimnazijos mokiniai trimis srautais rinkosi į salę. Kapelionas Mindaugas
Kučinskas klausė mokinių, kodėl susirinkome. ,, Juk šiandien- Pelenų diena. Pradedam gavėnią. O
tai- susikaupimo, pasiruošimo šv. Velykoms laikotarpis. Me esame Dievo akivaizdoje. Jėzus nori,
kad būtume geri, laimingi, kad melstumės, daugiau pabūtume maldoje, darytume gerus darbus.
Viešpats kviečia mus arčiau, prie savęs”. Perskaitė Dievo žodį ir pakvietė visus pasimelsti. Barstė
pelenus vaikams ir mokytojams ant galvų. Pelenai – tai atgailos ženklas.
Tikybos mokytoja Dalia Tabokienė padalino visų klasių seniūnams simbolinius kraujo lašelius, į
kuriuos mokiniai, popietės metu stropiai užrašę ant lapukų savo pasiryžimus, sudėjo ir pakabino ant
gavėnios medžio.
Skambėjo gimnazijos choro atliekamos giesmės.
,, Respublikos” nacionalinių vertybių rinkimai
Vilniaus Rotušėje už rašinį ,,Žmogus – istorinė asmenybė” apie knygnešį Jurgį Bielinį buvęs
abiturientas Darius Manikas buvo išrinktas dienraščio ,,Respublika” nacionalinių vertybių rinkimų
nominacijos nugalėtoju. Mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas- nominantas už rašinį ,,Lietuvos
laisvės kovų sąjūdis”. Jiems įteiktos konkurso organizatorių padėkos.

Kaziuko mugė
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Kovo 4 dieną paminėta Lietuvos globėjo šv.Kazimiero diena. Pradinių klasių mokiniai dalyvavo
edukacinėje programoje apie šios dienos prasmę, tradicijas, patys grojo, šoko. Aktų salėje visi –
dideli ir maži galėjo apsilankyti šurmulingoje, spalvingoje, turtingoje Kaziuko mugėje. Vaikai
džiugino lankytojus kūrybiškais, išradingais, pačių ir tėvelių sukurtais darbeliais bei pagamintais
skanėstais. Nė vienas apsilankęs neišėjo be pyrago ar originalaus suvenyro.
Kovo 11-osios minėjimas
Vedantieji iškilmingai priminė, kad
1990-ųjų kovo 11-ąją buvo paskelbtas Lietuvos
Nepriklausomybės aktas. Choras (vadovė Jecinta Garbaliauskienė) atliko Vytauto Kernagio dainą
,,Baltas paukštis”.Gimnazistų grupė parodė literatūrinę kompoziciją ,,Baltojo Nieko diena” pagal
Sigito Gedos poeziją (vadovės Zita Kontrimienė ir Alina Bardauskienė).
Direktorė Gražina Gailiūnienė, pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė pasveikino visus su
švente ir dėkojo bei įteikė padėkos raštus 30 –čiai geriausių gimnazijos mokinių. Skambėjo
akordeono garsai, dainavo Panevėžio ,,Dainų dainelės” konkurso dalyvė Gertrūda Pranaitytė, žavėjo
šokėjos. Minėjimą užbaigė choro atliekama daina ,,Mes- laisvės vaikai”(vad. Zita Pilkauskienė).
Nuotraukos Aleksandro Kuzmicko
Šventinis koncertas seneliams
Kovo10 dieną mūsų gimnazijos 1gb klasės moksleiviai surengė šventinį koncertą Panevėžio VšĮ
šv.Juozapo senelių globos namuose. Pasirodė klasės choristai ir instrumentalistas Vilius, smuikais
griežė Greta ir Jonas, lietuvių liaudies dainą atliko Gertrūda, giesmę – Greta, angliška daina
pradžiugino Ieva (paruošė muzikos mokytoja Zita Pilkauskienė), valsą pašoko Kamilė ir Karolis,
Justino Marcinkevičiaus eiles skaitė Viktorija, Lukas ir Tomas. Dalyvavo klasės vadovė Ramunė
Nefienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė.
Rūta Rutkūnaitė, 1gb kl.

Sveikiname!!!
Panevėžio miesto meninio skaitymo šventėje ,,Meno“ teatre vasario 23 dieną Brigita
Marciuškaitė (7b kl) laimėjo II vietą, balandžio 17-18 dienomis vyks į respublikinį konkursą
Klaipėdoje (parengė maironiečių būrelio vadovė Regina Stumbrienė), o Laurynas Valkiūnas - III
vietą (mokytoja metodininkė Irena Savickienė).
Gimnazijos krepšininkus, užėmusius II vietą Panevėžio miesto (gimusiais 1994 m. ir jaunesnių)
vaikinų krepšinio varžybose (M. Raižys, P.Vaitiekūnas, V. Kareniauskas, L.Nižinskas, Š.Norbutas,
M. Dervinis).Vadovės: kūno kultūros mokytoja Violeta Karanauskaitė ir mokytoja Nijolė
Ridikienė.
Lietuvos mokinių olimpinio festivalio berniukų mažojo futbolo 5x5 varžybose mūsų gimnazijos
komandą, iškovojusią III vietą ( M.Užinskas, D. Pyragis, A. Aukštuolis, V. Slivka, R. Preidys, E.
Mažylis, R. Dzedreavičius, L. Žaldokas, T. Svisčiovas, J. Saltonas. Vadovė Violeta Karanauskaitė).
Stalo teniso merginų komandą, Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio bendrojo lavinimo
mokyklų mokinių, (gimusių 1994 m. ir jaunesnių) tarpsezoninėse stalo teniso varžybose laimėjusią
II vietą.(A.Kuncevičiūtė, A. Radinaitė, A.Dervinytė, V. Mikulėnaitė).Vadovė – Violeta
Karanauskaitė.
Panevėžio miesto ,,Gamtos mokykloje” vyko gamtos olimpiada ,,Pelėdžiukas 2010”, kurioje
dalyvavo ir šauniai pasirodė mūsų ketvirtokai.
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4 b. klasės mokiniai Jokūbas Butkus ir 4a kl. David Etxezarreta dalyvavo Panevėžio miesto
jaunųjų matematikų olimpiadoje. Jokūbas Butkus laimėjo II vietą. (Parengė mokytojos Ona
Meškauskienė- 4b kl. Danguolė Kepalienė- 4a kl.).
Panevėžio miesto pradinių kalsių meninio skaitymo konkurse 3a klasės mokinė Aušrinė Šerėnaitė
laimėjo II vietą . (Ją parengė mokytoja metodininkė Sonata Marcinkevičienė).
Panevėžio miesto jaunųjų chemikų olimpiadoje Aistė Liucvaikytė 1gd laimėjo II vietą, o Paulina
Petkūnaitė 1gb- paskatinamąją vietą. ( Mokytoja metodininkė Snieguolė Butkutė).
Miesto jaunųjų biologų olimpiadoje Rūta Rutkūnaitė 1gb užėmė paskatinamąją vietą. (Parengė
biologijos mokytoja metodininkė Daina Misevičienė).
Kovo 18 dieną gimnazijos 2gb ir 2gd klasių komanda dalyvavo miesto Jaunųjų kalbininkų
konkurse, skirtame Juozo Balčikonio 125 –osioms gimimo metinėms paminėti ir užėmė II vietą.
Gimnazijai atstovavo 2gb, Fausta Dirsytė 2gd, Simona Jurgaitytė 2gb, Deimantė Lukoševičiūtė
Aistė Mickūnaitė 2gb, Milda Prancikevičiūtė 2gd. (Parengė lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Milda Zanevičienė).
Respublikiniame dainų konkurse ,,20- asis Laisvės pavasaris” Muzikiniame teatre dalyvavo
Gertrūda Pranaitytė 1gb, laimėjusi I vietą, o Eglė ir Aistė Babachinaitės 2gc ir 8c -II-ąją. (Vadovės
Zita Pilkauskienė ir Jecinta Garbaliauskienė).

Mums reikia suoliukų!
,, Mums labai reikia koridoriuose suoliukų - visai paprastų, iš geltonų, raudonų, mėlynų, žalių
pagaliukų!”- vaikai.

nuotr. Monikos Lemežytės

Šypsenėle, nepabėk!     
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Iš pokalbių bibliotekoje :
-Vaikučiai, pažiūrėkite parodėlę. Šiemet poetė Alma Karosaitė švenčia jubiliejų. Ar skaitėte jos
eilėraštukus?
- Skaitėme.
- Ji parašė knygelę ,,Zuikiui Puikiui šešeri”.
Tai zuikis jau senas?
-Senas, palingavo galvytėmis Austėja su Rūtele.
Kalba mūsų pirmokai


Mokslo metų pradžioje į biblioteką atėjo pirmokė Elenutė, pavaikščiojo ir sako:
- Teta, aš pas jus mačiau savo senelio knygų.
- O kas yra tavo senelis?
- Vladas Dautartas.

- Kiek turi broliukų, sesučių?
- Septynis.
- O kiek metukų mažiausiam?
- Nulis.

Atbėga Danielė, tiesia rankutę su knygele. Mergaitės sako:
- Pažiūrėkite, kokios gražios akys.
Mergytė prašneko:
-Mano mamytė prieš keturias dienas pagimdė broliuką.
Aš galvojau, kad mes dvynukai, bet mamytė sako, kad ne.
O jo akytės tokios pat kaip mano.


,,Žiburiuko“ redkolegija: Rūta Rutkūnaitė 1gb, Greta Jurgaitytė 1gb, Monika Lemežytė, Kamilė Šimonytė 2gb ir
redaktorė Regina Stumbrienė
Mūsų adresas: Panevėžys, vysk.Kazimiero Paltaroko 18
Rašykite mums, laukiame Jūsų laiškų. rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt

10

