
Adventas
KUNIGAS ALGIRDAS TOLIATAS

„Dievas visada yra šalia mūsų. O adventas yra „tas laikas“, (lotyniškai – atėjimas), kai turime paruošti

širdį tam, kad sugebėtume atpažinti Dievą. Dievas ateina į mūsų gyvenimus į mūsų kasdienybę, Ir

didžiausias iššūkis – jį atpažinti. Ateina tam, kad budėtume, tikėtume savimi, Dievu ir būtume

stipresni. Dievas ateina ten, kur esame labiausiai pažeidžiami. Į prakartėlę. Štai kodėl adventas yra

rimties, atleidimo, susitaikymo ir gailestingumo metas.  Pasninkas sužadina alkį. Tas, kuris alksta,

ieško. Tai be galo svarbu, jeigu norime būti ieškantys kaip Trys Karaliai. Kad susitikimai taptų

šventėmis, kad mes vieni

Švieski ir spindėki!                                     
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kitų lauktume, reikia laiko,

stiprybės, kantrybės. Tada

įstengsime pasitikti

ateinantį Kristų, priimti

savo artimus – vaikus,

tėvus, kaimynus, klasės

draugus, kolegas. Kad

atsirastų naujas santykis –

laukimo, meilės ir padėkos,

reikia jį subrandinti.

Kiekvieną dieną stenkimės

padaryti po gerą darbą.“

  Mons. J. Juodelis



2020 metų
Kalėdinio
atviruko
konkursas
IŠRINKTI PANEVĖŽIO KAZIMIERO
PALTAROKO GIMNAZIJOS 2020 METŲ
KALĖDINIO ATVIRUKO KONKURSO,

SKIRTO JĖZAUS GIMIMO IŠKILMEI
PAMINĖTI, NUGALĖTOJAI

Sveikiname IIIa gimnazijos klasės mokinę Rugilę

Čemerytę ir 7a  klasės mokinį  Eimantą Jasą,

laimėjus konkurse dvi 1-ąsias vietas.

Pirmus metus mūsų gimnazijoje organizuojamas

(tikimės, kad tai taps tradicija) Kalėdinio atviruko

konkursas, skirtas Jėzaus gimimo Iškilmei

paminėti. Šio konkurso tikslas – paskatinti

mokinių domėjimąsi Įsikūnijimo paslaptimi,

puoselėti meninę saviraišką, kūrybingumą ir

suteikti galimybę išreikšti savo idėjas.

Susidomėjimas konkursu buvo nemažas. Buvo

įvertinti daugiau nei 100 mokinių darbų. Darbus

vertino: gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė,

menų ir technologijų metodinės grupės

pirmininkė Aida Bijanskienė, menų ir

technologijų metodinės grupės nariai (Greta

Bujokaitė ir Sigitas Laurinavičius, tikybos

metodinės grupės pirmininkė s. Elija Raminta

Rudinskaitė, tikybos mokytoja Jurgita

Šadauskienė). Išrinkti vieno nugalėtojo nepavyko.

Kalėdinio atviruko paroda virtuali.

Menų ir technologijų metodinės grupės vardu Greta Bujokaitė,

nuotraukos Sigito Laurinavičiaus. 
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Padėkos raštais ir simbolinėmis

dovanėlėmis buvo apdovanoti ir trijų

amžiaus grupių laureatai.

1-4 klasių grupėje, laureatais tapo:

 Goda Ažusienytė, 2c  kl.                           

 Urtė Mikštaitė, 2c kl.

 Jokūbas Šinkūnas, 2c kl.

 Dovydas Ignotas, 3b kl.

 Orestas Paulikevičius, 3b kl.

 Evita Udebuluzo, 3b kl.

 Kajus Stravinskas, 4b kl.

5-8 klasių grupėje, laureatais tapo:

 Marija Aleliūnaitė, 5c kl.

 Mila Andrejeva, 6c kl.

 Neda Rudzevičiūtė, 6c kl.

 Rugilė Norkutė, 6d kl.

 Kamilė Petrulytė, 6d kl.

 Kamilė Railaitė, 6d kl.

 Mykolas Basevičius, 7c kl.

 Nojus Paslauskas, 7d kl.

 Ročytė Danielė, 7c kl.

 Gustė Baguškaitė, 8a kl.

 Oriana Šilinytė, 8b kl.

 Ieva Kavaliauskaitė, 8b kl.

 Vakarė Šnyraitė, 8b kl.

 Ema Vaitkevičiūtė, 8c kl.

I-IV gimn. klasių grupėje laureatais tapo:

 Simona Žiūraitė, Ia gimn. kl.

 Gabija Janutytė, IIb gimn. kl.

 Leonas Jonas, IIc gimn. kl.

 Liepa Ivoškutė, IIc gimn. kl.

Kalėdinio atviruko paroda – virtuali.

5c klasės
berniukai
dalyvauja knygų
pristatymo
konkurse
LIETUVIŲ KALBOS MOKYTOJOS ZITOS
KONTRIMIENĖS VADOVAUJAMI, 5C
KLASĖS BERNIUKAI DALYVAUJA
KNYGŲ PRISTATYMO KONKURSE IR
PRISTATO JUOZO ERLICKO KNYGĄ
„BIJAU VARLĖS". VAIKAI IR MOKYTOJA
TIKRAI DAUG IR NUOŠIRDŽIAI DIRBO
NEGAILĖDAMI JĖGŲ.
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Interviu su
Mokytoja Sonata
Marcinkevičiene
JAUNOSIOS ŽURNALISTĖS JOANA
KAKANYTĖ IR RUSNĖ MISEVIČIŪTĖ
KALBĖJOSI SU  GIMNAZIJOS PRADINIŲ
KLASIŲ MOKYTOJA METODININKE
SONATA MARCINKEVIČIENE, KURI
BUVO IŠRINKTA 2020-ŲJŲ METŲ
ŠAUNIAUSIA LIETUVOS MOKYTOJA.

Jaunoji žurnalistė Joana: Miela Mokytoja

Sonata, sveikiname Jus, tapus šauniausia

2020-ųjų metų Lietuvos Mokytoja! Ką Jums tai

reiškia?

Mokytoja Sonata:

Ačiū už sveikinimus. Pirmiausia noriu

pasidžiaugti, kad Lietuvoje tiek puikių, gerų,

savo darbą mylinčių mokytojų, kuriuos myli,

palaiko jų mokiniai, tėveliai, kolegos, draugai. 2a

klasės tėvelių dėka man teko garbė būti tarp

šauniausių Lietuvos mokytojų. Būti šauniausia –

tai didžiulė atsakomybė ir įpareigojimas.

Nerimauju, ar pavyks ir toliau pateisinti mane

palaikiusių žmonių lūkesčius.

Nacionalinėje
aplinkosaugos
olimpiadoje
Sveikiname puikiai pasirodžiusius mūsų

mokyklos mokinius, elektronikos platintojų

asociacijos (EPA) organizuojamoje Nacionalinėje

aplinkosaugos olimpiadoje, 7a klasės mokinę

RUGILĘ GAILIŪNAITĘ ,apdovanotą DIPLOMU.
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Geografijos vyr. mokytoja Jolita Pūkaitė

Jaunosios žurnalistė Rusnė: Ar tapti mokytoja

buvo Jūsų svajonė? Juk mokytojo darbas labai

sunkus?

Mokytoja Sonata:

Visada patiko bendrauti su vaikais. Myliu vaikus,

nuo pat mažų dienų patiko rūpintis jaunesniais.

Apie šį darbą svajojau, nes namuose buvo

pavyzdys, mama dirbo mokytoja. Būti mokytoja –

sunku, bet labai įdomu.

Jaunoji žurnalistė Joana: Papasakokite apie

savo klasę. Jūs mylite savo auklėtinius, o jie

turbūt atsako tuo pačiu?

Mokytoja Sonata:

Šiuo metu mano mokiniai yra antrokai. Klasėje 19

mergaičių ir 6 berniukai. Jie yra šaunūs, aktyvūs,

žingeidūs mokiniai. Atradome ryšį nuo pirmojo

susitikimo, patiriame kartu daug puikių emocijų.

Esu laiminga, mylima ir tuo dalinuosi su

aplinkiniais.

4.
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Jaunoji žurnalistė Rusnė: Miela mokytoja, Jūsų

šeimoje, giminėje  yra ir daugiau mokytojų?

Kuo Jus žavi ši profesija? Ir ką norėtumėte

pakeisti, patobulinti šiame darbe?

Mokytoja Sonata:

Mano šeimoje, giminėje labai daug dirbančių ir

mylinčių savo darbą mokytojų, dėstytojų, todėl

giminės susibūrimuose kalbame apie Lietuvos

švietimą, naujoves ir sunkumus, kuriuos išgyvena

visa švietimo bendruomenė. Ši profesija įdomi

tuo, kad niekada negali sustoti, visada turi būti

aktyvus, viskuo domėtis, tobulėti, išmanyti

informacines technologijas ir su mokiniais žengti

koja kojon.

Jaunoji žurnalistė Joana: Kiek pradinukų

klasių jau atlydėjote nuo pirmosios iki

ketvirtos klasės?

Mokytoja Sonata:

Mano antrokai yra šeštoji auklėtinių laida.

Jaunoji žurnalistė Rusnė: Papasakokite apie

savo hobi. Kokia kita veikla užsiimate

laisvalaikiu?

Mokytoja Sonata:

Laisvalaikiui laiko lieka nedaug – didelę dalį mano

gyvenimo užima darbas. Jau antri metai esu

panirusi į kūrybinių technologijų sritį – mokausi

kūrybinio programavimo. Informacinės 

technologijos – stiprioji mano pusė, jau nuo

pirmos klasės mano  mokiniai mokosi dirbti

įvairiomis programomis, aktyvius metodus taikau

savo pamokose.  

Laisvalaikiu skaitau knygas, patinka teatras, su

vyru stengiamės apsilankyti NOBT. Myliu savo šalį,

didžiuojuosi Lietuva. Kasmet Vasario 16-ąją

atvykstu į Vilnių, dalyvauju valstybinėse šventėse.

Pilietišką ir patriotišką dvasią perduodu savo

mokiniams. Niekada nepraleidžiu Dainų švenčių.

Jaunosios žurnalistės: Ko palinkėtumėte savo

auklėtiniams, kitiems mokiniams ir kolegoms?

Mokytoja Sonata:

Savo auklėtiniams ir visiems mokiniams

palinkėčiau mylėti savo gimnaziją, puoselėti

tradicijas, garsinti ją, siekti puikių rezultatų, o

kolegoms linkiu sveikatos, kantrybės, optimizmo

nelengvame darbe.

Jaunosios žurnalistės: Dėkojame už pokalbį.

Linkime sėkmės pedagoginiame darbe, geros

sveikatos Jums ir Jūsų auklėtiniams, svajonių

išsipildymo.
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Interviu
su gimnazijos
mokinių
prezidentu
JAUNOSIOS ŽURNALISTĖS AINĖ
LAŠAITYTĖ  IR ERNESTA VAITONYTĖ
KALBĖJOSI SU GIMNAZIJOS MOKINIŲ
PREZIDENTU ROKU URBONU, IIa
KLASĖS GIMNAZISTU

Jaunoji žurnalistė Ainė:  Rokai, ką reiškia būti

išrinktam gimnazijos mokinių prezidentu?

Mokinių prezidentas: 

Man tai didžiulė garbė, didelis pasiekimas.

Džiugu žinoti, kad manimi mokiniai, savivalda

pasitiki.

Jaunoji žurnalistė Ernesta: Ar būdamas

prezidentu jauti, kaip tobulėji, tampi stipria

asmenybe? Tai jau didelis įpareigojimas?
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Rokas:

Taip, būti prezidentu yra tikrai didelis

įsipareigojimas, reikalaujantis daug

atsakomybės. Užimdamas šias

pareigas, susiduriu su daug iššūkių,

problemų, kurių įveikimas, savaime

aišku, mane sustiprina, padeda

tobulėti.

Jaunoji žurnalistė Ainė: Papasakok

apie gimnazijos mokinių

parlamentą, jo narius, veiklą. Kokių

sumanymų turite šiais mokslo

metais? Kaip sekasi juos

įgyvendinti?

Rokas: 

Šiuo metu mokinių parlamentą sudaro devyni

gimnazistai. Be manęs jam priklauso gimnzistai :

viceprezidentė, IIa klasės mokinė Urtė

Šredersaitė, Ia klasės mokinys Dovydas Stasiūnas,

Ib klasės mokinys Algirdas Margenis, IIa klasės

mokinė Augustina Baltušnikaitė, IIb klasės

mokinės Indrė Steponiūtė ir Aušrinė

Ambrazevičiūtė, IVc klasės mokinės Mingailė

Kučinskaitė ir Aušrinė Macijauskaitė. Idėjų tiek

aš, tiek kiti parlamento nariai turime daug.

Vienas iš pagrindinių mano siekių – prijungti

mokyklą prie Lietuvos moksleivių sąjungos, taip

pat man labai svarbu, kad nuotolinio mokymosi

metu gimnazija netaptų vieta, į kurią prisijungi

tik pamokoms. Stengiamės mokiniams

organizuoti virtualią veiklą, renginius. Kol kas

šiuos tikslus įgyvendinti sekasi gerai.

Jaunoji žurnalistė Ernesta: Kaip Tau atrodo,

kuo gyvena, domisi jaunimas? Kokias

problemas sprendžia? Juk netiesa, kad jiems

rūpi tik mobilusis telefonas?

Rokas: 

Manau, kad kiekvienas žmogus yra savita

asmenybė, kiekvienam jaunuoliui rūpi skirtingi

dalykai: vienam įdomi žurnalistika, kitam 

Stasio Skrebio nuotraukoje – gimnazijos mokinių parlamentas. Stovi iš

kairės į dešinę: Indrė Steponiūtė, IIb gimn. kl., Aušrinė Ambrazevičiūtė IIb

gimn. kl.,  Algirdas Margenis Ib gimn. kl., Augustina Baltušnikaitė IIa gimn.

kl., Aušrinė Macijauskaitė IVc gimn. kl., Dovydas Stasiūnas Ia gimn. kl.; 1-oje

eilėje  iš kairės: Urtė Šredersaitė IIa gimn. kl., Rokas Urbonas IIa gimn. kl.,

Mingailė Kučinskaitė IVc gimn. kl.. 6.



technika, trečiam dailė... Mano nuomone,

neturėtumėme teigti, kad visas jaunimas mąsto

taip pat tik dėl jų amžiaus.

Jaunoji žurnalistė Ainė: Kuo užsiimi

laisvalaikiu? Kas yra Tavo hobi?

Rokas:

Tiesą sakant, laisvalaikiu daug papildomai

mokausi: esu Nacionalinės moksleivių

akademijos fizikos ir chemijos sekcijų, mokyklos

„Fizikos Olimpas“ mokinys. Taip pat lankau

robotikos būrelį, savanoriauju Lietuvos

moksleivių sąjungoje, treniruojuosi sporto klube.

Žinoma, daug mano laisvalaikio užima ir

prezidento, parlamento nario pareigų vykdymas.

Jaunoji žurnalistė Ernesta: Rokai, kuo

norėtum būti baigęs mokyklą?

Rokas: 

Šiuo klausimu dar nesu visiškai apsisprendęs,

tačiau norėčiau savo ateitį sieti su fizika,

nanotechnologijomis...

Jaunoji žurnalistė Ainė.: Ko palinkėtum mūsų

gimnazijos mokiniams ir mokytojams?

Rokas: 

Noriu visai gimnazijos bendruomenei palinkėti

ryžto, vieningumo ir, žinoma, šiuo laikotarpiu

labai reikalingos sveikatos.

Jaunosios žurnalistės Ainė ir Ernesta:

Dėkojame už pokalbį. Linkime sėkmės

moksle, mokinių parlamento veikloje ir gerų

draugų.

Jaunieji gimnazijos
fotografai aktyviai
dalyvavo fotografijų
konkurse:
„Panevėžys – mano
miestas 2020“
JGIMNAZIJOS ATIDARYTA  GERIAUSIŲ
MIESTO MOKSLEIVIŲ, DALYVAVUSIŲ
KONKURSE, FOTOGRAFIJŲ PARODA.

MOKSLEIVIUS PARENGĖ DIDELĘ PATIRTĮ
TURINTIS JAUNŲJŲ FOTOGRAFŲ
BŪRELIO VADOVAS STASYS SKREBYS.
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„Legenda“ nuotr. Roko Šimukausko IIa gimn. kl.

„Penktojo pagal dydį Lietuvos miesto centras“

nuotr. Kasparo Laukio, IV a gimn. kl.
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„Tiltas“ 

nuotr. Dominyko Šimukausko, 5c kl.

„Naujoji terasa“ 

nuotr. Beno Kartano 4a kl.

„Statybų prižiūrėtojas“ 

nuotr. Vakarės Macijauskaitės, 8b kl.

„Su vėjeliu per Panevėžį“ 

nuotr. Luko Laumės ,6a kl.

Kaip gyvenate,
penktokai?
JAUNOSIOS ŽURNALISTĖS RUGILĖ
JATUŽYTĖ (8A KL.), RUSNĖ
MISEVIČIŪTĖ IR JOANA KAKANYTĖ
(8B KL.) KALBĖJOSI SU
GIMNAZIJOS PENKTOKAIS, KAIP
JIEMS SEKASI MOKYTIS PENKTOJE
KLASĖJE. PATEIKĖ ŠIUOS
KLAUSIMUS:

1. Ar patinka mokytis penktoje klasėje? Kaip

sekasi? Ar užtenka jėgų bėgioti po

gimnazijos aukštus, ieškant kabinetų?

2. Ar žinai, kiek sveria tavo kuprinė? Kiek kg

ji turi sverti?

3.  Ar turi draugų? Ar mokate draugauti?

4. Kokį dalyką labiausiai patinka mokytis?

5. Koks tavo hobi? Kokia veikla užsiimi po

pamokų?

8.



6. Ar mėgsti skaityti knygas? Apie ką skaitai?

Kokią perskaitytą knygą pasiūlytum paskaityti

savo draugams?

7. Ko norėtum palinkėti savo draugams,

mokytojams?

Simonas Mačenskas, 5c klasės mokinys

 „Man labai patinka būti penktoku. Sekasi gerai,

gaunu daug gerų pažymių. Įdomu, kai dalykus

dėsto skirtingi mokytojai, ir bėgioti po gimnaziją,

ieškant kabinetų, man patinka. Pasikeitė

mokymosi tempas. Aš manau, kad mano kuprinė

sunkoka. Laisvalaikiu skaitau knygas, lankau

anglų kalbos būrelį, žaidžiu kompiuterinius

žaidimus. Mėgstu skaityti nuotykių knygas, graikų

mitologiją, J. K Rowling knygas apie Harį Poterį,

R. Rundan seriją apie Persį Džeksorių. Turiu

draugų, jie linksmi, draugiški, nuoširdūs,

protingi.“

Liucija Meškauskaitė, 5c kl. mokinė

„Man patinka mokytis šioje gimnazijoje ir sekasi

gerai. Smagu, kai dėsto pamokas daug mokytojų.

Mėgstu matematiką, anglų, lietuvių kalbas. Aš

stengiuosi, kad mano kuprinė nebūtų sunki.

Klasėje turiu daug nuostabių draugų ir artimą

savo draugę. Mūsų klasė vieninga. Lankau šokius,

groju Muzikos mokykloje. Vasarą jodinėju. Man

tai patinka. Mėgstu skaityti knygas. Draugams 

siūlau paskaityti A. Lindgren „Rasmusą klajūną“,

D. Walliams „Močiutę plėšikę“.

Ugnė Buterlevičiūtė, 5c klasės mokinė

„Man patinka mokytis penktoje klasėje. Sekasi

labai gerai Pamokos įdomios, mokytojos

malonios, švelnios. Klasėje turiu dvi geras

drauges – Godą ir Mariją. Jos moka draugauti ir

užjausti. Mano kuprinė sveria apie 2 kg. Po

pamokų lankau tautinius šokius ir skambinu

pianinu.  Mėgstu skaityti nuotykių knygas.

Patinka J. K. Rowling knygos apie Harį Poterį.“

Emilija Matulytė, 5c kl. mokinė

„Penktoje klasėje sunkiau mokytis. Bet sekasi vis

geriau, smagiau. Klasėje turiu daug draugų. Ir

geriausią savo draugę, kuri mane visada

pralinksmina. Labiausiai patinka matematika,

nes mokytoja šauni ir viską gerai išaiškina.

Laisvalaikiu lankau mergaičių krepšinio būrelį.

Mėgstu skaityti fantastines knygas. Labiausiai

patiko knygos apie Harį Poterį, Perskaičiau visas

dalis.

Modestas Raila, 5c klasės mokinys

 „Man mokykla – kaip antri namai: mokytojai

šaunūs, turiu daug draugų, išmokstu naujų,

įdomių dalykų. Penktoje klasėje daugiau

mokytojų, o ir namų darbų daugiau skiriama.

Klasėje stengiuosi draugauti su visais, bet turiu

tris geriausius draugus, kartu būname

laisvalaikiu, padedame vieni kitiems. Patinka

mokytis matematiką, bet labiausiai –

technologijų pamokos, jų visada laukiu. Labai

mėgstu medžio pjaustymo darbelius, jau

nemažai esu išpjaustęs. Domiuosi

informacinėmis technologijomis, todėl lankau

robotikos būrelį. Mėgstu dirbti, statyti, padėti

tėčiui. Mano kuprinė nesunki. Patiko K. Chisson

knyga  „Mumijos mįslė“.

5c klasės mokiniai linki geros nuotaikos, siekti

savo tikslų, mokytojams – kantrybės, toliau būti

tokiems šauniems ir geriems, auklėtojai Kristinai 
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Modesto Railos nuotraukoje  – Mano draugai, 5c

klasės mokiniai.

9.



Lazauskaitei palinkėti sėkmės, ištvermės, juk ji -

pati geriausia. Visiems linki būti sveikiems ir

nebijoti to baisaus viruso.

Saulė Babilauskaitė, 5d klasės mokinė

„Penktoje klasėje mokytis labai įdomu. Bet

mokantis nuotoliniu būdu yra sunkiau, ir

įvertinimai žemesni. Turiu klasėje draugų, kartais

susipykstame, bet susitaikome. Patinka beveik

visi dalykai. Mėgstu piešti, lankau šokių

repeticijas.  Mėgstu skaityti.  Siūlyčiau draugams

paskaityti P. Buthart  „Šnipę, kuriai patiko

mokyklos pietūs.“

Medeina Lipinskaitė, 5d klasės mokinė

Man patinka mokytis, sekasi neblogai. Mums

dėsto jau daug mokytojų, pamokos skirtinguose

kabinetuose. Klasėje turiu draugų: jie linksmi,

juokingi. Sutariu gerai. Po pamokų lankau

Muzikos mokyklą, mėgstu važinėti riedlente.

Skaitau knygą Marko Tveno „Tomo Sojerio

nuotykiai“.

Simas Janeliūkštis, 5d klasės mokinys

„Man labai patinka ši mokykla. Čia labai erdvu.

Ilgesnės pertraukos. Smagu vaikščioti po

mokyklą, pamokos vyksta skirtinguose 

 aukštuose esančiuose kabinetuose. Mūsų klasės

berniukai šaunūs, o su mergaitėmis dar

nesusidraugavau. Labiausiai patinka mokytis

matematiką, gamtą. Mane domina gamta,

kosmosas. Lankysiu aviamodeliavimo būrelį.

Mėgstu skaityti knygas. Patiko Jhon Flanagan

„Žvalgo mokinys“, ją  patarčiau ir draugams

perskaityti.“

Oksanas Činčys, 5d klasės mokinys

„Man gera mokytis šioje mokykloje. Sekasi

neblogai. Klasėje turiu draugų. Labiausiai patinka

kūno kultūra, lietuvių kalba.“

5d klasės mokiniai linki vaikams įgyti daug žinių,

sėkmės moksle, visiems geros nuotaikos, kad

būtų saugūs ir sveiki. Visi kalbėję penktokai labai

pasiilgo mokyklos, draugų, mokytojų ir laukia,

kada vėl galės sugrįžti į savo mokyklą.

Atbėga  į kabinetą uždusęs berniukas ir sako:

 – Mokytoja, aš čia visą savo gyvenimą palikau, ar

neradote? ...

Telefoną!

Pareina Petriukas iš mokyklos. Tėtis sako:

– Petriuk, suskaičiuok iki dešimt. Vaikas

skaičiuoja; vienas,  trys, keturi, penki, šeši,

septyni, aštuoni, devyni, dešimt.

– O kur dvejetas? 

– Pažymių knygelėje,– atsako Petriukas.

Užrašė jaunoji žurnalistė Saulė Kurnickaitė,

5b klasės mokinė

Visus bendruomenės
narius  sveikiname su Šv.
Kalėdomis  ir Naujaisiais –  

2021 -aisiais Metais!
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Jaunosios žurnalistės Rugilė, Rusnė ir Joana:

„Dėkojame šauniems, linksmiems ir aktyviems

penktokams už pokalbį ir linkime, kad greičiau

pasibaigtų visos negandos, ir jie, ir mes visi

galėtume grįžti į mokyklą. Primename, kad

penktoko kuprinė turi sverti  ne daugiau kaip 15

procentų  jo kūno svorio. Reikia šios taisyklės

laikytis, kad užaugtumėte sveiki ir gražūs.“

Šypsenėle,
nepabėk... 
Kalba mūsų
gimnazijos vaikai
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