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                                                          Geroji žemele,  
                                                          Parodyk man kelią 
                                                          Į baltą ir tyrą 
                                                          Kalėdų žvaigždelę. 
                                                          Kai niekas nemato,  
                                                          Kai niekas negirdi... 
                                                          Kai angelas basas 
                                                          Ateina į širdį.                                 
                                                          Ateina į širdį                                                            
                                                          Tik vaikiškai tyrą.                                      
                                                          Balti žiedlapėliai 
                                                          Ant delno pabyra. 
                                                          Balti žiedlapėliai 
                                                          Parodys tau kelią 
                                                          Į nuostabiai tyrą                              
                                                          Kalėdų žvaigždelę. 
 
 
 

 
 



Adventinis renginys 
 
        Laukimas. Dvasinio atsinaujinimo metas. Šį  laikotarpį praskaidrino daug daug baltų angelų, papuošusių 
salę. Mokiniai, vadovaujami tikybos mokytojų Dalios Tabokienės ir Vidos Rudokienės, surengė švč. 
Mergelės Marijos Nekaltojo prasidėjimo iškilmę – priminimą, kaip klasių bendruomenės ruošiasi šv.  
Kalėdoms.  Didelius baltus angelus dovanojo darbuotojams, kad jiems kiekviename kabinete primintų  
skaidrų advento laikotarpį.  Mokiniai ant mažų angelėlių, iškarpytų iš popieriaus, surašė savo pasiryžimus ir, 
suvėrę į girliandą, pakabino gimnazijos foje. Dalyvavo  atstovai iš 5-12 klasių. Gimnazijos kapelionas 
Mindaugas Kučinskas kalbėjo apie advento prasmę, mokė vaikus, kaip gražiai ir prasmingai praleisti šį laiką. 
 

Mūsų geri darbai 
 

    Gimnazijos teatro studija su vadove Alina Bardauskiene bei tikybos mokytoja Dalia Tabokiene, direktorės 
pav. doriniam ugdymui Loreta Armalyte ir kapelionu aplankė vaikus, augančius Linkaučių vaikų globos 
namuose. Jie nuvežė dovanėlių, žaidė, bendravo, parodė spektaklį ,,Pagalba iš dangaus“, kuris našlaičiams 
labai patiko. 
    Gruodžio 18, 21, 22 dienomis gimnazijoje vyks adventinės popietės ,,Mano baltoji pasaka“, kurioje visi 
gimnazistai galės parodyti ne tik savo muzikinius, oratorinio meno, plastikos, kūrybinius sugebėjimus, bet ir 
mokytis priimti kitų darbus, būti tolerantiškiems. 
 

Šventės, projektai, pasiekimai 
 

Apgaubti būties džiaugsmo 
 
      Rugpjūčio 27-28 dienomis mokytojai dalyvavo seminare Pavilnyje. Jame toliau gilinamasi į asmenybės 
sampratą, būties vertę ir paskirtį.  Lektorė  Lina  Šulcienė subtiliai skatino skverbtis į  tikėjimo gelmę, o 
kunigas Ričardas    Doveika    stiprino pašaukimo džiaugsmą, kvietė prasmingai BŪTI  mylint  ir  dovanojant 
save kitiems. 
       Įtaigūs lektorių žodžiai, šv.Mišios Pavilnio bažnyčioje, graži vasariškos gamtos ramybė Belmonte – 
viskas pakylėjo dvasią ir apgaubė būties džiaugsmu. Mokytojai dėkingi sesei Loretai ir atviromis širdimis 
laukia susitikimo su mokiniais. Seminaras padės įžvelgt kiekviename sielos grožį. 

Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  Zita Kontrimienė 
 

Rugsėjo Pirmosios šventė 
 
                                    Ruduo. Rasos lašai voratinkliuos suspindę, 
                                    Ruduo. Alsuoja dienos pilnatve. 
                                    Tegul mums rudeniškos šviesos nestinga... 
        Graži ir gausi mūsų gimnazijos bendruomenė susirinko į Rugsėjo I-osios šventę.  Šv. Mišias Kristaus 
Karaliaus katedroje aukojo J.E. Vyskupas Jonas Kauneckas. Jis sveikino su švente bendruomenės narius: 
pirmokėlius su mokslo pradžia, abiturientus – su paskutiniuoju rugsėju. Linkėjo jiems atsakingai pasiruošti 
egzaminams ir sėkmingai įstoti į aukštąsias mokyklas.  
,,Tikėkite, kad jūs kiekvienas esate talentingas, tik reikia panaudoti visus gabumus. Mes privalome daug 
siekti. Jūs, mokiniai, turite augti Lietuvai. Reikia, kad  ateitų nauji talentai. 
      Mieli šios nuostabios Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytojai, jūs esate Dievo pašaukti skatinti 
jaunimą siekti tobulumo, šventumo, mokslo aukštumų. Viešpatie, laimink Kazimiero Paltaroko gimnazijos 
bendruomenę, suteik  jiems kantrybės, būk su šiais žmonėmis, su gimnazistais ir pirmokėliais, jų tėveliais, 
kad,  būdami su Tavimi, nepatirtų pavojų ir nelaimių. Dėkoju gimnazijos choro giesmininkams, 
dalyvavusiems šv. Mišiose, džiaugiuosi, kad su Dievu pradedate mokslo metus’’- kalbėjo vyskupas. 
       IX - osios laidos abiturientai  iškilmingai ėjo iš katedros, vesdami nedrąsius pirmokėlius į mokyklą. 
Gimnazijos kieme skambėjo muzika,  mokykla papuošta trispalve. Nuoširdūs gimnazijos direktorės Gražinos 
Gailiūnienės,  kapeliono Mindaugo Kučinsko, Seimo nario Juliaus Dautarto, atvedusio į pirmąją klasę savo 
dukrelę, pirmokėlių mokytojos Gražinos Bataitienės, abiturientų auklėtojos Virginijos Skrebūnienės  
sveikinimai bei istorijos mokytojo eksperto Juozo Brazausko pamąstymai apie Lietuvos istoriją, švenčiant 
1000- mečio jubiliejų...  Telaimina Dievas mums visiems taką į šią išminties šventovę.                                 2 



                                              Koplytėlės šventinimo ceremonija 
 

                 
 
   Ilgai lauktos koplyčios šventinimo iškilmės rugsėjo 3 dieną  prasidėjo įžanginėmis pamaldomis gimnazijos 
kieme. 
   Meldėsi J.E. Vyskupas Jonas Kauneckas, fil.licenciatas, Kristaus Karaliaus katedros klebonas Tomas 
Skrudupis, gimnazijos kapelionas Mindaugas Kučinskas, šv. Petro ir Povilo bažnyčios klebonas Petras 
Baniulis ir kt.  dvasininkai, gimnazijos bendruomenė. J. E. vyskupas Jonas Kauneckas sveikino visus su 
ypatinga švente, laimino vandenį koplytėlės šventinimui. Šlakstydamas bedruomenės narius, linkėjo tyra 
širdimi pradėti šias iškilmes, prašė Dievo palaiminti šiuos namus, kur vyks maldos. Vyskupas kalbėjo: ,,Mes 
tampame Dievo vaikais per krikštą. Mieli gimnazistai, mokytojai, juk mes visada trokštame būti gerais 
žmonėmis. Visa tai prisiminkime, eidami į koplyčią.  
   Vyskupas Jonas Kauneckas ėjo laiptais, šventindamas taką į koplyčią, skambant gimnazijos choristų 
giesmėms. ,,Viešpatie, išklausyk Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenės maldos, būk prie jų visuose 
varguose ir rūpesčiuose” ,- kalbėjo ganytojas. Meldėsi dvasininkai, gimnazijos bendruomenė. Vyskupo 
palaimintą koplyčios altorių papuošė Rugsėjo Pirmosios gėlės, sušvito žvakės.  Skambėjo gimnazistų 
giesmės. 
     Tegul tai skatina kiekvieno širdį šventumui.                                  nuotr. Aleksandro Kuzmicko 
 

Regina Stumbrienė 
 

Mokytojų diena   ,,Havajuose” 
 

     Iš pat ryto spalio 5-ąją gimnazijoje – šventiška nuotaika: į darbą ateinantys mokytojai buvo  papuošti 
spalvingais gėlių karoliais,  sutikti   - ,,havajiečių“ merginų šokiu. Mokytojų kambaryje nebeliko 
tvarkaraščių, skelbimų bei pranešimų -  tik linksmas sveikinimo plakatas:  Sveiki atvykę į Havajus! Didžiulė 
palmė, bananai, kokteiliai iš egzotiškų vaisių sulčių. 
    Aktų salėje skambant Amerikos šalių muzikai, po skėčiais nuo saulės susėdo pedagogai.(Jiems 
vienuoliktokai surengė neakivaizdinę konferenciją Havajuose). Pasveikinti jų profesinės šventės proga 
atvyko Panevėžio Savivaldybės švietimo skyriaus specialistė Akvilė Aleliūnienė : ,,Visada prisiminsime 
savo mokytojus. Malonu žiūrėti į Kazimiero Paltaroko gimnazijos internetinio puslapio fotogaleriją. Gražiai 
jūs gyvenate. Matyti, kad vadovauja puikūs vadovai ir dirba šaunūs mokytojai.“ 
 Už gerą darbą matematikos mokytoją metodininkę Genovaitę Lukoševičienę apdovanojo Švietimo skyriaus 
vedėjo padėkos raštu.  Gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė  perskaitė šv. Petro ir Povilo bažnyčios 
kunigų, Seimo narių Juliaus Dautarto ir Vito Matuzo sveikinimus.  
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,,Norėtume šiandien apdovanoti jus visus“,- kalbėjo gimnazijos vadovė. Už gimnazijos įvaizdžio kūrimą, 
vadovavimą liaudies šokių būreliui ir dalyvavimą 2009 m. Pasaulio lietuvių dainų šventėje mokytoją 
metodininkę  Oną Meškauskienę apdovanojo padėkos raštu. 
     Maloniai nustebino Jecintos Garbaliauskienės instrumentinis ansamblis ir nuotaikinga jų melodija. 

Klausėmės senosios ,,Havajų gyventojos“ legendos, 
pasirodė Gintaro Petraičio šokėjai. Nuoširdumu ir 
vaikišku žavesiu pakerėjo mažųjų antrokų šokis 
,,Burbulai“ (mokytoja Aina Cimermonienė). 
Vienuoliktokai kalbino savo mokytojus. O vis dėlto 
gražiausia yra mūsų - gimtoji lietuvių kalba, - pasakė 
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Zita 
Kontrimienė. Nuoširdžias ir linksmas dainas 
pedagogams dovanojo gimnazijos ansamblis  ir 
choras (vadovė Zita Pilkauskienė). Po to šventės 
organizatoriai visus pakvietė į egzotiškas vaišes. 
 

                                                                                                                       nuotr. A.Kuzmicko 
 

                                                                                                                                         Regina Stumbrienė 
                     

Sveikai valgau, sveikai judu - sveikas esu 
 

                                 Spalio mėnesį gimnazijoje buvo 
organizuota sveikatingumo savaitė: vyko krepšinio varžybos 3 prieš 3 ,     dviračių estafetės,             krosas. 
   Spalio 12 dieną  įvyko konferencija – paroda ,,Sveikatos receptai“. Dalyvavo 7 – 8 klasių mokinių 
komandos. Vaikai kruopščiai ruošėsi patys, jiems daug patarė ir padėjo klasių vadovai. Komandos pateikė 
pačių sugalvotus ir senelių bei tėvelių papasakotus sveiko maisto, sveikos gyvensenos  receptus (judėjimas, 
sportas, sveikas maitinimasis ir žalingų įpročių vengimas). Visą paruoštą medžiagą mokiniai pristatė gyvai ir 
išradingai:  žiūrovams rodė plakatus, filmuotą medžiagą, užrašytus  receptus.  Renginio dalyvius ir vertinimo 
komisiją vaikai nustebino,  pakvietę pasivaišinti pačių pagamintais sveikais lietuviškais valgiais. Stalas buvo 
tikrai gražus, o valgiai  itin skanūs.  Žiūrovai atsimins sveiko maisto piramidę, galbūt nebevalgys tiek daug 
traškučių, dažniau sportuos, laikysis dienos režimo, daugiau žinos ir įgis atsparumo  žalingiems įpročiams, 
stengsis būti kultūringi, sveiki.  
     Direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė, vertindama komandų pasiruošimą, džiaugėsi, kad  
visi  dalyviai tokie išradingi ir darbštūs. Nugalėtojus apdovanojo padėkos raštais (1 vietą  laimėjo – 7a, 2 
vietą  – 6d, 3-ąją – 7b kl.), dėkojo renginį organizavusiems kūno kultūros mokytojams: Nijolei Ridikienei, 
Kęstučiui Meliūkščiui ir Vasilijui Semčičinui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistei Sandrai 
Alejūnienei, renginio režisierei Alinai Bardauskienei ir kt.).                                                                                     
                                                                                    nuotr. Stasio Skrebio         
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Projekto  ,,Mokyklos kelyje į Europą” dalyviai 
Italijoje 

 
     Panevėžio miesto VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazija tęsia tarptautinį Comenius projektą ,,Mokyklos 
kelyje į Europą”. Rugsėjo 21-26 dienomis mokytojų ir mokinių delegacija lankėsi Šiaurės Italijos mieste – 
Novaroje, kur susitiko su keturių valstybių (Italijos, Švedijos, Vokietijos ir Turkijos) atstovais, diskutavo 
meno klausimais. 
    Novaros Contesa Tornieli Bellini gimnazija pasitiko projekto dalyvius meniškai papuoštoje Aula Magna 
salėje. Gimnazijos direktorė Matilda Ventura šiltai pasveikino susirinkusius visų valstybių mokytojus ir 
mokinius, papasakojo apie itališką mokyklą  (leidyklos  ten     nemokamai      aprūpina pedagogus visa 
pageidaujama literatūra, mokykloje anglų kalbos kabinetuose visi mokiniai naudojasi kompiuteriais,  
sudarytos ypatingos sąlygos dirbti su silpnesniaisiais). 
     Sekančią dieną visos delegacijos eksponavo savo pieštus paveikslus namų tema ir nuotraukas      ,,Veidai 
mieste”, atidarė kilnojamą piešinių ir fotografijų parodą. Vaikai pasakojo įspūdžius apie savo kurtus darbus, 
skaitė rašinius ,,Įsivaizdavimas ir realybė”. Gražiai atrodė mūsų gimnazijos mokinių atlikti darbai.      Juos 
parengti padėjo dailės mokytoja Aida Bijanskienė, technologijjų - Nijolė Cimbalienė,     anglistė Vida 
Skemundrienė ir informacinių technologijų mokytojas Aleksandras Kuzmickas. Projekto dalyviai ypač gyvai 
diskutavo apie Europos šalis. Vieną popietę Novaros gimnazijoje jie pristatė savo  dainas. Visiems labai 
patiko mūsų gimnazijos atstovų atlikta liaudies daina ,,Ąžuolėli, žalias medi”. (Beje, savo folklorą labiausiai 
išsaugojo lietuvių ir turkų tautos). 

         
   Mokytojai ir mokiniai aplankė Novaros senamiestį, išvydo vieną didžiausių gotikos architektūrinių 
paminklų Europoje – Milano katedrą, aplankė Lago Maggiore ežerus tarp kalnų, kur jau matyti Šveicarija.  
    Mieli draugų veidai, italų svetingumas, nuostabi gamta – ilgai liks nepamirštama. O tarptautinio Comenius 
projekto ,,Mokyklos kelyje į Europą” vadovė Meilė Balbieriūtė dalyvius pakvietė balandžio mėnesį susitikti 
Turkijos mieste – Stambule. 
                                                                                                                       nuotr. A. Kuzmicko 

      Regina Stumbrienė                      
 
 

Maironiečiai Baltų vienybės dienoje Lazdijuose 
 
     Spalio 22 dieną maironiečiai su būrelio vadove Regina Stumbriene dalyvavo Lazdijuose vykusiame 
respubliniame sambūryje  ,,Lietuvos tūkstantmetis baltų vienybės šviesoje“. Šiltas dzūkų sutikimas, meninės 
programos, puikiai parengtas pasirodymas – spektaklis ant įspūdingo Rudaminos piliakalnio,  apie 800 
maironiečių iš visos Lietuvos skatina bendrai patriotinei veiklai. 
                                                                                                                                                                             5 
                      



Ei, pirmoke gimnaziste, pasitempk! 
 

   Gimnazisto vardas įpareigoja ne tik gerai mokytis, bet ir būti aktyviu įvairiose srityse. Dešimtokai surengė 
devintokams krikštynas. Būsimieji gimnazistai sukūrė linksmus ir spalvingus prisistatymus, odes, 
šlovinančias šią mokslo šventovę, sprendė sudėtingas matematikos, istorijos, užsienio kalbų užduotis. 
Gimnazijos kieme jų laukė ekstremalios situacijos: netikėtas ,,dušas“, ,,rūko uždanga“,    ,, vaišės“ ir     
estafetė su knyga. Čia buvo vertinama ištvermė, susitelkimas ir bendruomeniškumas. 
   Po visų išbandymų gimnazijos prezidentė perskaitė priesaiką, o devintokai prisiekė visa tai vykdyti. 
Krikštamotės sveikino devintokų auklėtojas   ir įteikė joms skaras, kad prireikus galėtų ir ašarą  nusišluostyt, 
ir žaizdas aprišti... 
      Devintokai, gavę pažymėjimus, kalbėjo: ,,Nelengva gimnazisto duona“ ir pažadėjo kitais metais tęsti 
tradiciją. 

Teatro meno mokytoja Alina Bardauskienė 
 

Konkursas ,,Šok ir išmok“ 
 

     Jau treti metai mūsų gimnazijoje mokytojas Gintaras Petraitis organizuoja šokių konkursą - festivalį. 
Pradinių klasių moksleiviai kūrė kompozicijas   ir dalyvavo bendruose šokių mokymuose. Jie tuo labai 
džiaugėsi, nes  pasirodymai nebuvo vertinami balais. 5-6 klasių šokėjai dalyvavo konkurse. Varžėsi daug 
porų ir visos buvo šaunios.  
    Mokytojas Gintaras Petraitis džiaugiasi, kad  šiame festivalyje – konkurse dalyvauja daug šokėjų porų, 
vaikai nori mokytis įvairių šokių.  
 

Dainuojamosios poezijos konkurse 
 

         Spalio 22 dieną  maironiečiai dalyvavo Panevėžio miesto dainuojamosios poezijos ir raiškiojo skaitymo 
konkurse Vytauto Žemkalnio gimnazijoje. Gerda Ščerbickaitė ir Brigita Marciuškaitė skaitė Maironio 
eilėraščius, o vaikinų ansamblis (Deividas Karalius 3ga, Paulius Repčys 3ga, Valdas Nefas 4ga, Robertas 
Ciparis 4gb ir Vilius Vaitiekūnas 8b), padainavę Nepriklausomybės kovų dainą pagal Maironio eilėraščio 
,,Oi neverk, matušėle” žodžius, tapo laureatais. Mokinius konkursui rengė maironiečių būrelio vadovė 
Regina Stumbrienė ir muzikos mokytoja Zita Pilkauskienė. 

 
Susitikimas su poete Violeta Palčinskaite 

 

 
 
    Geriausi  ,,Žodžio ir spalvų teatro“ būrelio knygučių skaitytojai - 3 d klasės mokiniai Erika Jaškūnaitė, 
Erika Kietytė, Elena Valkiūnaitė, Rokas Šilingis ir Domantas Peliakas vaikų knygos šventėje Panevėžio 
miesto savivaldybės viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyriuje „Žalioji pelėda“ susitiko su poete 
Violeta Palčinskaite. Klausėsi jos pasakojimo apie kūrybinio kelio pradžią, skaitomų eilių.  Poetė sakė, kad 
labai myli mūsų miestą, nes  Panevėžio teatre buvo pastatyta pirmoji jos parašyta pjesė „Spyruoklinis 



kareivėlis“. Žiūrėdama savo spektaklius, visada  stebi ir publiką. Poetei ypač malonu klausyti, kaip mažieji 
žiūrovai komentuoja veiksmą scenoje, veikėjų poelgius. Jai atrodo, kad tai ir yra tikra. 
      Susitikimas buvo šiltas ir labai įdomus. Norintys gauti poetės autografą, turėjo netrumpoje eilėje 
pastovėti. 
       Kartu su savo mokytoja Kristina Tamauskiene manome, kad artimiau pažinę  Violetą Palčinskaitę, 
tapsime tikrais jos knygų gerbėjais.  
                                                                              nuotr. Kristinos Tamauskienės 
 
                                         3d mokinės,  ,,Žodžio ir spalvų teatro“ būrelio narės 
                                         Elena Valkiūnaitė ir Erika Kietytė 
 
 

 
Seminaras - rekolekcijos vienuolyne prie Kryžių kalno 

 
 

 
 

        Spalio 27-ąją gimnazijos mokytojai ir bibliotekos darbuotojos lankėsi mažesniųjų brolių pranciškonų 
vienuolyne prie Kryžių kalno. Rekolekcijų  metu brolis pranciškonas Linas pasakojo apie vienuolyno 
įkūrimą, čia gyvenančių vienuolių misiją,  pamokančią šv. Pranciškaus gyvenimo istoriją. Koplyčioje, kur 
pro langą tarsi altorių išvystame Kryžių kalną, buvo aukojamos šv. Mišios. 
      Atsisveikinant lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Savickienė kalbėjo: ,, Dėkojame Jums už 
peną mūsų protui ir širdžiai, už sugrąžintas mintis, kad esame mylimi Dievo vaikai“. 
                                                                                 
                                                                nuotr. A. Kuzmicko 
 

Respublikinis informacinių tehnologijų konkursas ,,Bebras“ 
 
      Penkiolika  gabiausiųjų gimnazijos mokinių - informacinių technologijų žinovų lapkričio 11-13 dienomis 
dalyvavo respublikiname konkurse ,,Bebras”. Mokinius ruošė ir konkursui mūsų gimnazijoje vadovavo 
mokytojai Aleksandras Kuzmickas ir Alfredas Vasiliauskas. Geriausiai sekėsi 1gb klasės gimnazistams Rūtai 
Rutkūnaitei ir Pauliui Vaitiekūnui. 
 

Panevėžio  moksleivių fotografijos konkursas ,,Aš ir mano miestas“ 
 
      Panevėžio miesto savivaldybės administracijos direktorės pavaduotojos Janinos Gaidžiūnaitės 
vadovaujama komisija lapkričio 12-15 dienomis išrinko trečiojo moksleivių fotografijos konkurso 
,,Panevėžys - mano miestas“ prizininkus. 4-8 klasių grupėje viena iš nugalėtojų tapo mūsų gimnazijos 8b kl. 
mokinė – Ieva Muchina, o 9 - 12 klasių grupėje – gimnazistai Karina Baltaduonytė (2ga) ir Paulius Peleckis 
(2gb). Jaunuosius fotografus konkursui parengė būrelio vadovas Stasys Skrebys.          
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Mokytojas Juozas Brazauskas Briuselyje – Europos Parlamente 

 
        Europos Parlamento narės Radvilės Morkūnaitės kvietimu 29 Lietuvos atstovai lankėsi Briuselyje. 
Delegacijos sudėtyje buvo mūsų gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas  Juozas Brazauskas. Pakeliui į 
Briuselį  jie  aplankė Vokietijos, Liuksenburgo, Belgijos istorines vietas, kultūros paminklus, saugomus 
UNESKO. 
       Kelionės tikslas - susipažinti su Lietuvos atstovybe prie Europos Sąjungos, Europos Parlamentu bei 
NATO funkcijomis, aplankyti Lietuvos atstovę Europos parlamente Radvilę Morkūnaitę. Jauniausia 
Lietuvos parlamentarė maloniai prisimena viešnagę mūsų gimnazijoje. 
 

Lietuvos sveikuolis 2009 
 
       Gimnazijos sveikuolių komanda lapkričio 28 dieną dalyvavo Kaune vykusiose Lietuvos respublikos 
Prezidento taurės – fizinės sveikatos vertinimo konkurse ,, Sveikuolis 2009“. Iškovotos 3 antros (Lukas 
Špokas 8c kl,  Tomas Lekavičius  4ga ir Simona Šmidtaitė – socialinė pedagogė) bei   trečia vieta -  Svajūnas 
Kubilius  4ga kl. skirtingose amžiaus grupėse.  Komandą varžyboms paruošė kūno kultūros mokytojas 
metodininkas Vasilijus Semčičinas. 

 
Ar žinote, kad 

 
      šiuo metu gimnazijos teatro studija  repetuoja spektaklį radijo teatrui pagal vieno iškiliausių rezistencinės 
laisvės kovų vado Juozo Lukšos – Daumanto knygą ,,Laiškas mylimosioms“. Spektaklį artistai pavadino 
,,Tik Lietuva.Tik Lietuvai. Tik Lietuvą“ ir jau gruodžio mėnesį tikisi įrašyti radijo stotyje ,,Pulsas“. 
 
                                            

          Šypsenėle, nepabėk...  
 
    Pamoka. Marytė sako mokytojai:  
 - Gal galite priminti, ką mes vakar mokėmės? 
 - Gerai, pasakysiu, tik tu man  primink, ko aš vakar tau nepasakiau. 

                                             
- Aš nesupratau, apie ką jūs ten šnekėjote. 
- Mažylyte, Mažylyte, ar tu kada nors užaugsi?    

              
 - Eik, Arūne, prie žydinčios obels ir miniatiūrą parašyk. Taip gražiai tu moki kurti. 
 - Ne dabar, mokytoja, man pamoka. 

 
                                                Užrašė jaunosios žurnalistės Monika ir Kamilė. 

 
 

Linkime visiems džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2010-ųjų metų! 
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