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 Švieski ir spindėki! 

                               Mons. J. Juodelis 

Adventas 

 

„Adventas yra ramybės, 

susikaupimo, džiugaus laukimo metas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Ką reiškia budėti? Tai atpažinti Dievo 

buvimą. Dievas visada yra šalia mūsų. O 

adventas yra tas laikas (lotyniniškai – 

atėjimas). Budėti – tai nelikti suklupus, o 

kiekvieną kartą keltis ir keltis 

stipresniam. kai turime paruošti širdį 

tam, kad sugebėtume atpažinti Dievą. 

Dievas ateina į mūsų gyvenimus, į mūsų 

kasdienybę. Ir didžiausias iššūkis – jį 

atpažinti. Dievas ateina ten, kur esame 

labiausiai pažeidžiami, kur esame 

labiausiai apnuoginti. Į prakartėlę. 

Pasninkas sužadina alkį. Tas, kuris 

alksta, ieško. Tai be galo svarbu, jeigu 

norime būti ieškantys kaip Trys
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Karaliai, sekę paskui žvaigždę. Mes 

sustojame ir susikaupiame, kad atviresne 

širdimi priimtume didžiąją šventę – 

Kristaus gimimą. 

Kad susitikimai taptų šventėmis, 

kad vieni kitų lauktume, reikia laiko,  

stiprybės ir kantrybės. Tada įstengsime 

pasitikti ateinantį Kristų, priimti savo 

artimus –  vaikus, tėvus, kaimynus, 

draugus, kolegas. Kad atsirastų naujas 

santykis– laukimo, meilės ir padėkos, - jį 

reikia subrandinti.“ 

Kunigas Algirdas Toliatas 

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos bendruomenės 

šv. Kūčių popietė 

  Gimnazijoje bendruomenė 

gruodžio 22 dieną susirinko į šv. Kūčių 

popietę, kurioje prisiminėme, kokios yra 

Šv. Kūčių tradicijos, pasiklausėme 

gimnazijos mokinių atliekamų nuostabių 

muzikinių kūrinių. Gimnazijos 

bendruomenę šia proga pasveikino 

kapelionas Markas.  

Vyskupas Linas Vodopjanovas kalbėjo: 

„Sustojame ir pamąstome apie šios  

šventės prasmę. Mums brangiausia, kad 

Dievas įžengė į žmonijos istoriją, ateina į 

Žemę, į žmogaus gyvenimą. Jis mūsų 

gyvenimą padaro kitokį. Dievo meilė 

atėjo per mažą kūdikį. 

 

Baigiasi 2022-ieji metai. Ačiū 

mokytojams, vadovybei, kapelionui 

Markui, seserims  už darbą, už idėjas, 

Kuo gi ši gimnazija kitokia? Čia 

bandoma žmones   daryti geresniais su 

Dievo pagalba. 

 Linkiu, kad šv. Kalėdos būtų mūsų 

visų šventė. Naujieji metai - čia pat. 

Svarbiausia, kad baigtųsi karas 

Ukrainoje, kad Dievas nutildytų ginklus, 

kad  2023-ieji būtų Viešpaties metai“ 

  Popietės metu dalinomės 

palinkėjimais, skanavome šventinio 

stalo vaišes, bendravome vieni su kitais, 

dalinomės artėjančių švenčių 

nuotaikomis. 

 

https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/sielovada/2100-gimnazijos-bendruomenes-sv-kuciu-popiete
https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/sielovada/2100-gimnazijos-bendruomenes-sv-kuciu-popiete
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Netradicinio ugdymo 

diena „Pasakos 

atgyja“ 

 Gimnazijoje gruodžio 23 dieną 

vyko mokinių kalėdiniai 

renginiai –  netradicinio ugdymo 

diena „Pasakos atgyja“... 

 

Stasio Skrebio nuotraukos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/21-naujienos/2106-netradicinio-ugdymo-diena-pasakos-atgyja
https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/21-naujienos/2106-netradicinio-ugdymo-diena-pasakos-atgyja
https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/21-naujienos/2106-netradicinio-ugdymo-diena-pasakos-atgyja


 

 

 

Gruodžio mėnesį 5 ir 7-ų klasių 

mokiniai dalyvavo kalėdinių atvirukų 

konkurse. Juos paskatino, pamokė 

informacinių technologijų mokytoja 

Elvyra Zacharovienė. 
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Mūsų dienos, 

darbai, šventės, 

laimėjimai 
 

Išrinktas naujas gimnazijos 

mokinių parlamentas 
 

 

2022 metų rugsėjo 29 dieną mūsų 

gimnazijoje vyko ataskaitinė – rinkiminė 

mokinių parlamento konferencija, kurios 

metu išrinktas naujas mokinių 

parlamentas. 

 

 

 

Algirdas  Margenis, IIIb  gimn.  kl., 

Mindaugas Kriukas, IIa gimn. kl., 

Rugilė Jatužytė, IIa kl., Oskaras 

Palinauskas, IIa gimn. kl., Rasa 

Sabeckaitė, IIa gimn. kl., Rūta 

Baltušnikaitė, IIa gimn. kl., Vakarė 

Šnyraitė, IIb gimn. kl., Smiltė 

Skrickaitė, IIb gimn. Kl., Augustė 

Kilkutė IIc gimn. kl., Algirdas 

Margenis, IIIb gimn. kl. 

 

Mindaugas Kriukas, IIa klasės 

gimnazistas,– mokinių parlamento 

prezidentas 

 

 

Stasio Skrebio nuotraukoje – gimnazijos mokinių parlamento nariai su kuratore Ramune Batutiene. 
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 „Mano planai, tapus prezidentu, 

manau, būtų panašūs į tuos, kuriuos 

sakiau per rinkimus. Mano pagrindinis 

siekis yra gera mokinio savijauta 

kiekvieną dieną. Aš prieš kiekvieną 

parlamento nutarimą sieksiu, kad 

pirmiausia būtų atsižvelgta į mokinio 

norus. Taip pat ketinu tęsti praeitojo 

parlamento organizuotus kasmetinius 

renginius ir dar bandyti kurti daugiau 

renginių bei teminių dienų“. 

Mindaugas Kriukas, IIa klasės 

gimnazistas

Gimnazijos gimtadienis 

 

Ib gimnazijos klasės saliutas 

gimnazijai 

Nepastebimai prabėgo pirmasis 

mokslo metų mėnuo, ir jau įpusėja 

spalis. Toli už Katedros stovi tvirti 

Gediminaičių stulpai, bet tai ne 

pastatas, tai mūsų antrieji namai. Jų 

sienos baltos kaip jūros puta, primena 

skaistumą ir šviesumą. Ant tų sienų 

sukabinti  šiuos namus palikusių 

brolių ir sesių piešiniai, tarsi vidiniai jų 

pasauliai.  
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Gimnazija, Tu lyg ta motina paukštė, 

savo vaikus išmokanti naujų dalykų, o 

kai tie paukšteliai sutvirtėja, Tu 

paleidi juos skristi į gyvenimą. Todėl 

sveikiname tave, mūsų gimnazija, su 

iškilmingais trisdešimt vieneriais!                  

Dėkojame tau už galimybę mokytis 

čia nuo pirmos, penktos ar devintos 

klasės, ačiū už laiką ir pastangas bei 

begalinį nuoširdumą.

Svetinga mums esi,                                                                                                          

Vaikų daugybę tu glaudi.                                                                                                         

Esi Tu mums namai šilti,                                                                                                            

Ir Dievo žodį mums neši.                                                                                                       

Kiekvienas esame svarbus.                                                                                                 

Ir kaip sunku bebūtų,                                                                                                            

Neliksi nuošaly tu vienas.                                                                                                         

Už tai Tave labai myliu!    

    Vesta Armalytė, 6a klasė 

 

 Nuotrauka Stasio Skrebio

Renginiai vyskupo 

Kazimiero Paltaroko 

gimtadienio proga 

 Panevėžio Kristaus Karaliaus 

katedros kriptoje 1-2 kl. mokiniai 

sužinojo apie vysk. Kazimiero 

Paltaroko gyvenimą, jo nuveiktus 

darbus. Giedojome giesmes, dovanų 

gimtadienio proga siuntėme jam 

giesmę „Sveika, Marija"... Mokiniai 

degė žvakeles, nešė gėles, atsakinėjo į 

s. Elijos klausimus, o parėję į klases 

dar pildė vysk. K. Paltaroko gyvenimo 

įvykių lapelį... 

Paltarovizija 

Minint vyskupo Kazimiero 

Paltaroko gimtadienį, gimnazijos 

teatro vadovė kartu su pagalbininkais 

https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/sielovada/2005-vysk-kazimiero-paltaroko-gimtadienio-proga
https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/sielovada/2005-vysk-kazimiero-paltaroko-gimtadienio-proga
https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/sielovada/2005-vysk-kazimiero-paltaroko-gimtadienio-proga
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suorganizavo  renginį „ 

Muzikinis gimtadienis –

Paltarovizija“. Renginio metu 

matėme klasių paruoštus 

numerius. Pradinių klasių 

mokiniai parodė spektaklį. 

Stasio Skrebio 

nuotraukose – renginio 

„Paltarovizija“ šventinės 

akimirkos. 
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Sveikiname 

fotografijų 

konkurso 

„Panevėžys – mano 

miestas“ laimėtojus! 

 

Panevėžio miesto savivaldybė jau 

16-ąjį kartą organizavo moksleivių 

fotografijų konkursą „Panevėžys – 

mano miestas“ Šiais metais 

fotografijų konkurse 

dalyvavo 18 moksleivių, 

kurie pateikė 57 

nuotraukas (pernai 165). 

Nuotraukų sulaukta iš 

įvairių Panevėžio 

mokyklų – Panevėžio 

Alfonso Lipniūno, 

„Vyturio", „Saulėtekio“, 

„Žemynos“ 

progimnazijų, 

Kazimiero Paltaroko, 

„Minties“, Juozo 

Balčikonio gimnazijų 

bei Panevėžio 

suaugusiųjų ir jaunimo 

mokymo centro. 

 

9–10 (I-II gimnazijos) klasių grupėje: 

• I vieta – fotografija 

„Eksperimentas“,Vakarė 

Macijauskaitė, Panevėžio 

Kazimiero Paltaroko 

gimnazija, IIb gimnazijos 

klasė; 

III-IV gimnazijos klasių grupėje: 

• II vieta – fotografijos: 

„Raudonų plytų kelias“, 

„Lygiosios trunka akimirką“, 

Liepa Ivoškutė,  Panevėžio 

Kazimiero Paltaroko 

gimnazija, IVc gimnazijos 

klasė; 

• III vieta – fotografija „Su 

lėktuvu pirmyn“, Tautvydas 

Kuosa, Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija, IVc 

gimnazijos klasė. 

Gimnazistus fotografijos meno 

išmokė fotografijos mokytojai 

Sigitas Laurinavičius ir Stasys 

Skrebys. 

Vakarės Macijauskaitės nuotrauka 

„Eksperimentas“ 

Prizines vietas laimėjo ir kitų miesto 

mokyklų jaunieji fotografai. 

Laimėtojų fotografijos buvo 

eksponuojamos parodoje, 

keliaujančioje per Panevėžio miesto 

mokyklas. Parodos atidarymas įvyko 

2022 m. lapkričio 24 d. 14 val. 

Panevėžio „Minties“ gimnazijoje, 

kurioje buvo apdovanojami 
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fotografijų laimėtojai. Vėliau paroda 

bus perkeliama į kitas mokyklas. 

Konkurso nugalėtojams buvo įteiktos 

Savivaldybės atminimo dovanos ir 

prizai.  

 

,,Man patinka stebėti kaip keičiasi 

mano gimtasis miestas Panevėžys ir 

fiksuoti tai fotografuojant. Panevėžys 

atsinaujino ir atsirado 

daug įvairių 

laisvalaikio erdvių. 

Viena iš tokių erdvių 

yra Skaistakalnio 

parkas, kuriame laiką 

leidžia daug jaunimo. 

Visus traukia lėktuvas, 

kuris atsirado po 

rekonstrukcijos. Tai 

yra mėgstama jaunimo 

vieta. Ten nemažai 

laiko praleidžia visi. 

Senvagėje visada yra 

nemažai panevėžiečių. 

Jie ateina ne tik pasivaikščioti, 

pasigrožėti atsinaujinusia Senvage bei 

akį džiuginančiu fontanu, bet ir 

pasirūpinti antytėmis, jas palesinti. 

Kaip smagu gyventi Panevėžy, kuris 

po truputį vis gražėja ir keičiasi.” 

Tautvydas Kuosa, 

IVc klasės gimnazistas

 

  

 

 

 

Tautvydo Kuosos nuotrauka 

 „Su lėktuvu pirmyn“ 

 

Šokių festivalyje „Šokim 

šokimėlį" 

 

Šių metų lapkričio 30 d. 

Panevėžio Vyturio progimnazijoje 

vyko XV- asis Panevėžio švietimo 

įstaigų vaikų liaudiškų šokių festivalis 

„Šokim šokimėlį", kuriame dalyvavo 

ir mūsų gimnazijos 4c klasės šokėjai 

(vadovė Zita Rimkuvienė). 

Festivalyje dalyvavo 8 šokių grupės iš 

Panevėžio miesto ir rajono mokyklų. 

Labai džiaugiamės, kad galėjome 

atstovauti savo gimnaziją gražiame 

šokių festivalyje, pamatyti kitų šokių 

grupių atliekamus šokius bei pabūti 

paskutinę lapkričio popietę muzikos ir 

draugų apsuptyje. 

Mokytoja Kristina Tamauskienė   

 

 

https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/21-naujienos/2068-sokiu-festivalyje-sokim-sokimeli
https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/21-naujienos/2068-sokiu-festivalyje-sokim-sokimeli


 

12 

 

 

 
Stasio Skrebio 

nuotraukoje – 

festivalio  „Šokim 

šokimėlį“akimirka. 

Šok trypk

Stasio Skrebio nuotraukoje šoka 

mūsų gimnazijos šokių kolektyvas 

„Spindulėlis“.      

Nuotraukoje – šoka sveteliai

 

Gimnazijoje vyko vaikų ir 

jaunimo meno projekto „Šok, trypk“ 

festivalis, kuriame dalyvavo pradinių 

klasių šokėjai iš Panevėžio 

A.Lipniūno,  Žemynos, Beržų 

progimnazijų  ir Šiaulių Jėzuitų 

mokyklos.   
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Sveikiname 

nugalėtojus! 
 

 

Lapkričio 25 dieną Pasvalio 

Petro Vileišio gimnazijoje vyko 22-oji 

komandinė mokinių matematikos 

olimpiada profesoriaus Broniaus 

Grigelionio taurei laimėti. Komandos 

,iš Panevėžio, Šiaulių, Rokiškio, 

Pasvalio, Biržų, Pakruojo, Joniškėlio, 

Vaškų gimnazijų dvi valandas sprendė 

10 uždavinių. Mūsų gimnazijos III-IV 

kl. vaikinų komanda laimėjo pirmąją 

vietą ir parsivežė profesoriaus 

Broniaus Grigelionio taurę. 

Sveikiname 

• Roką Urboną, Kostą 

Juškevičių, IVa, gimn. kl. 

Roką Šimukauską, IVa gimn. kl., 

Igną Birbilą,IVb gimn. kl. 

Dovydą Žiūrą, IIIa gimn. kl. 

Gimnazistus parengė mokytojos Asta 

Girletė, Rimutė Kazakevičienė, 

Genovaitė Lukoševičienė. 



 

 

 

1-4 klasių 

konferencija „Mes – 

Žemės dalis" 

 

Lapkričio 29 dieną „Rožyno" 

progimnazijoje vyko respublikinė 1-4 

klasių mokinių praktinė konferencija 

„Mes – Žemės dalis“, kurioje 

dalyvavo 1a klasės mokinė Kotryna 

Čipkutė (mokyt. Danguolė 

Kepalienė), 3c klasės mokinys 

Kristupas Čipkus (mokyt. Aina 

Cimermonienė),4a klasės mokinės 

Kotryna Grėbliūnaitė ir Gabrielė 

Narbutaitė (mokyt. Sonata 

Marcinkevičienė). Konferencijos 

tikslas – pasidalinti STEAM 

ilgalaikiais projektais – gamtos 

mokslų tyriminės veiklos praktika, 

aplinkosaugos, sveikos gyvensenos 

idėjomis. Kotryna ir Kristupas skaitė 

pranešimą „Gyvalazdės“, Kotryna 

pristatė ilgalaikį projektą „Didysis 

serentis“, o Gabrielė dalijosi patirtimi 

„Kaip užauginti grūdus? “. 

Mokytojos Aina, Danguolė ir Sonata 

 

 

 

Mūsų literatūrinis 

puslapis 
 

Dovilė Kisieliūtė, 5c klasės mokinė 

Odė lietuvių kalbai 

 

„... Prie savo kalbos prikalti,  prie istorijos 

prirakinti ...“ (JustinasMarcinkevičius) 

https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/edukacija/pamokos-konferencijos/2066-1-4-klasiu-konferencija-mes-zemes-dalis
https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/edukacija/pamokos-konferencijos/2066-1-4-klasiu-konferencija-mes-zemes-dalis
https://www.paltarokogimnazija.lt/index.php/edukacija/pamokos-konferencijos/2066-1-4-klasiu-konferencija-mes-zemes-dalis
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Po gražiausia padangės mėlyne 

Yra šalis Lietuva – mano Tėvynė. 

Čia lietuvių kalba lyg vyturys 

Į sielas atveria skambiai duris. 

Lietuvių kalbos muzika stebuklinga! 

Mintys plaukia takais žvaigždėtais. 

O kai atsiveria istorijos kabinetai, 

Raštas iškyla raidžių perlais žvaigždėtais. 

Lietuvių kalba! Jos net spalva ypatinga! 

Aušroje žvaiguriuoja visomis varsomis. 

O kai mintys panyra į versmes 

paslaptingas, 

Užgimsite giesme, lydima širdžių akimis. 

Iš baltų prokalbės kilusi,  

Lotynų abėcėle prabilusi,  

Iki šiol vis skambi ir gyva 

Mano gimtoji Lietuvių kalba! 

 

Saulė Kurnickaitė, 7b klasės mokinė 

Lietuvių kalbos kelias per 100 metų 

(pagal K. Donelaičio poemą „Metai“) 

Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą 

 ir lietuvių kalbos šimtmetį draugėn 

susibūrus švęst kvietė. 

Tuo laukus orai drungnigai vindami glostė 

Ir gimtosios kalbos sunkų kelią prisimint 

šaukė.. 

Vislab, būk pašlovintas, lietuvi, per amžius 

drąsiai kovojęs ir gynęs gimtąją kalbą ir 

Daukšos žodžius, kad tautos gyvuoja 

daugiausia išlaikydamos ir vartodamos 

savo kalbą ir kad 

kalba yra bendras meilės ryšys, vienybės 

motina,  

pilietiškumo tėvas, valstybės sargas, 

įsiminęs. 

Vislab, kas per šalčius, per badą ir marą 

lietuviškas žodis Rapalionio, Kulviečio, 

 Mažvydo, Kleino, Jablonskio lūpomis 

ištartas gyvas ir šiandien. 

Lietuvis kaip tas bitins jau savo šeimyną 

pabudyt ir prie darbo siųst neužmiršo –  

ir valstybės kalba – lietuvių kalbą įstatymu 

tvirtino. 

Bet ir meškos, ir vilkai šokinėdami 

džiaugės ir 

Suplėšyt mūs kalbą į pagirį traukės, 

taip naikindami ją beveik penkias dešimtis 

metų.. 

 

 

Vislab, kas rizikavo ir gynė – kentėjo 

kalėjimus ir Sibiro tremtį. 

Bet irgi pavasaris ant visų laukų pasirodė. 

Tuo pulkai jų pro plyšius išlįsti pagavo, 

o vorai kampuos sėdėdami verpalus audė 

irgi mūs protėvių kalbą tyloms kopinėdami 

mezgė. 

Ale kokie dyvai – nei viens iš didelio pulko 

verkdams ar dūsaudams mus lankyt 

nesugrįžo. 

Vislab, lietuvi mano miels, galingai 

pasipriešinęs ir 

Padėjęs subręsti mūs gimtajai kalbai 

pasaulio mastu, 

Didžiuokis ir ginki svarbiausią tautos mūs 

vertybę! 

Vislab, lenkiam galvas jos puoselėtojų 

pasišventimui, 

ryžtui ir sunkiam triūsui vardan Lietuvos 

gyvasties! 

Vislab, mes jauni vėl linksmi pavasarį 

švenčiam 

Ir savo darbus ant laukų jau dirbt 

pasitaisom: 

Mūs protėviai sovietmečiu – nuo rusų 

kalbos įtakos,  

Mes šiandien – nuo besibraunančių 

angliškų žodžių. 

Jau saulelė ir vėl atkopdama budina svietą, 

ir gimtąją kalbą saugot bei mylėt Mane ir 

Tave visad kviečia... 

 

Jorė Palskytė, 5d klasės mokinė 

Katytė, vardu Krolenko 

Piešinys Liepos Petkevičiūtės, 3c kl. 
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Mažame name, tenai už kampo, 

Gyveno katytė, vardu Krolenko 

Sena katytė buvo ji, 

Bet vis tiek labai sparti. 

Ji švelni kaip pienės pūkas. 

Ir miela, ir ne per dūkus. 

Ogi žaisti mėgo ji 

Ir išdykus, ir graži. 

Miela katytė buvo ji. 

Bet kaip bebūtų – nerangi. 

Va, šįryt užkliudė vazą. 

Ir nubėgo pažaistį pliažą. 

Kad kokia ji bebūtų: 

Ar pikta, ar linksma. 

Nerangi ar švelni, 

Mylėsiu ją visada! 

 

 

Mokyklinis košmaras 

 

Vieną pirmadienio rytą atsikėliau ir 

išskubėjau į mokyklą. Prasidėjus pamokai, 

mokytoja pasiteiravo: 

– Ar atlikote namų... 

 –NE! – žodžiai patys pasipylė man iš 

burnos. 

 –Tylos! Kodėl nepadarei namų darb... 

– NENORĖJAU! – vėl nesusivaldantis 

surėkiau aš. 

 –Koks tu nedrausming... 

 –IR JŪS! – vėl nesusivaldžiau. 

Po kelių minučių tylos norėjau 

pasiteisinti, bet mokytoja paliko mane po 

pamokų. 

Staiga... atsibudau. Buvo pirmadienis. 

Nužingsniavau į mokyklą. Mokytoja vėl 

klausė, ar paruošėme namų darbus. Ir 

atsitiko baisus dalykas. Mano sapnas 

išsipildė. Mokytoja paskambino mano 

tėvams! 

Atsimerkęs pamačiau, jog sėdžiu lovoje.  

Ir vėl! 
 

 

 

Sveikiname visus 

bendruomenės narius su 

Naujaisiais- 2023-aisiais Metais! 

Linkime kūrybinių ieškojimų, 

atradimų džiaugsmo, prasmingų 

darbų ir reikšmingų pasiekimų. 

Tebūna šviesios ir laimingos visos 

šių metų dienos! 
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