
 
Žiburiukas 

       Švieski ir spindėki! 
Mons. J.Juodelis         2010-11 m.m. Nr.1-2  

 
Gimnazijos mokytojai susitelkime kardinoloVincento Sladkevičiaus tėviškėje 

 
 

Prieš mokslo metų pradžią (rugpjūčio 26-27 dienomis) gimnazijos mokytojai dalyvavo rekolekcijose. 
Aplankė Guronis – kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškę, kur yra įkurtas koplytėlės Rožinio slėpinių 
parkas. (Popiežiui Jonui Pauliui II į rožinio maldą įtraukus dar vieną- Šviesos slėpinių dalį, Guronių kaime 
pradėtas kurti sakralinis Rožinio slėpinių kelias ir parkas, vieta parkui parinkta ieškant būdų įamžinti šio 
garbingo Ganytojo, itin branginusio Rožinio maldą, atminimą. Penkias Rožinio slėpinių kelio koplytėles su 
freskomis, vaizduojančiomis scenas iš biblijos bei Lietuvos katalikų gyvenimo istorinius įvykius ir Švč. 
Mergelės Marijos statulą kuriamame Rožinio parke 2006 metais pašventino Kaišiadorių vyskupas. 
Skulptūros ir freskų autorius– prof. Antanas Kmieliauskas. Parko pietinėje pusėje 2007 m. duris atvėrė 
rekolekcijų namai, kuriuos administruoja seserys vienuolės. Čia ir vyko gimnazijos mokytojų rekolekcijos. 
Įrengta rožinių ekspozicija, 2010m. baigta statyti koplyčia, skirta Eucharistijos šventinimui piligrimams. 
Koplyčia dedikuota šv. Juozapui, Kaišiadorių vyskupijos globėjui.  

Paparčiuose įkurtas Aušrinės Marijos vienuolynas, Betliejaus Marijos ėmimo į dangų ir šv. Brunono 
kongregacija. 

Kaune mokytojai lankėsi Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio namuose, meldėsi Švč. Mergelės 
Marijos nekalto prasidėjimo vargdienių seserų vienuolyno namuose, koplyčioje. 

 
Šv. Mišios už mokytojus  

 
Kristaus Karaliaus katedroje prieš pat mokslo metų pradžią buvo aukojamos šv. Mišios už Panevėžio 

miesto pedagogus. Dalyvavo gražus būrys mūsų gimnazijos mokytojų. Šv. Mišias koncelebravo J.E. 
vyskupas Jonas Kauneckas ir kunigai. 
 

Mokytojai Šiluvos atlaiduose 
 

Rugsėjo 14 dieną gimnazijos mokytojai meldėsi Šiluvoje, kur atlaidai truko visą savaitę. Buvo 
meldžiamasi už ligonius, vaikus, jaunimą, šeimas, kunigus ir kt. 
 

Tarsi bitelių avily... 
 

                                             Lyg bitė žiede, lyg bitelė žiede 
                                             Aplipę dienų saldumu tavo rankos. 
                                             Laimingų dienų vakarėjant 
 
                                             Kaip varpą kažkas tave kelia aukštyn 
                                             Ant lūpų žydėdamas supasi žodis. 
                                             Giedok, kad esi, ir tylėk, kad esi. 

 
Justinas Marcinkevičius 

 



Ilgai ruošęsi III-ųjų gimnazijos klasių mokiniai spalio 5-ąją pakvietė pedagogus į šventę – Mokytojo 
dienos minėjimą. Tautiniais rūbais pasipuošę mergaitės ir berniukai pagarbiai atvedė į salę visus 
mokytojus, padovanojo po simbolinę bitelę. 

Tarsi pievoje pribarstyta dobilų lapelių ir tylus sutartinės ,,Bitela“ skambesys - lyg bitelių dūzgimas- 
(atliko choristės, pritariant muzikantams, vadovės – Zita Pilkauskienė ir Jecinta Garbaliauskienė). Lietuvių 
liaudies daina ,,Kas po mano sodelį vaikščiojo“ ir kitos – dainos buvo atliekamos švelniai, ramiai. Tai ne 
koncertas, o dainavimas, buvimas kartu. 

,,Avilys – pilnas judėjimo. Bitelės medus - saldus, bet darbas sunkus. Mokytojas - tautos kalba, mintis, 
sąžinė, o mažytė širdelė trapi.“,- kalbėjo gimnazistai. Sveikindami tarptautinės Mokytojo dienos proga, 
dėkojo už triūsą, kantrybę. Skambėjo smuiko melodija. Mokytojus šlovino tarsi bitutes, nešančias į korį 
saldų medų. Aistė ir Eglė Babachinaitės, pritariant instrumentiniam ansambliui, atliko dainą  ,,Rasalaveita“. 

Gimnazistai prisiminė, sveikino mokytojus su pedagoginio darbo jubiliejais, skyrė jiems dainas. 
Daugiausia katučių sulaukė anglistė Birutė Raudonikienė, avily dūzgianti 46 metus. 

Abiturientai palinkėjimus pedagogams surašė į auksu spindinčią knygą ir įteikė gimnazijos direktorei 
Gražinai Gailiūnienei.  

Beje, vienuoliktokai ilgametei vadovei tarsi bitei motinėlei padovanojo šiltas geltonas kojines, kad ji 
nesušaltų, besirūpindama savo dideliu aviliu, ir pakvietė pašokti dobilienoj. 

Panevėžio Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Dainius Šipelis sveikino gimnazijos pedagogus, 
linkėjo kantrybės, sveikatos. Už nuoširdų ir kūrybingą pedagoginį darbą pradinių klasių mokytojai 
metodininkei Ainai Cimermonienei įteikė Švietimo ir Mokslo ministerijos padėkos raštą. 

Ir prasidėjo liaudiški žaidimai. Kiek jų prigalvojo, prisiminė vienuoliktokai su mokytojomis. Ir vis apie 
bitelą, dobilėlį, mėnesėlį, saulalą...  Tautiniais rūbais pasipuošę, vis kvietė mokytojus žaisti. Ramiai ir 
maloniai dūzgė tas bičių avilys. Mokiniai iš savo didelio korio vaišino pedagogus namine duona, sūriu ir 
bitelių suneštu medumi. 

Šią Mokytojo dieną tarsi atgijo jau vaikų primiršta tautosaka. O norėtųsi vis dažniau sugrįžti  prie jos 
(dainuokime dainas, žaiskime liaudiškus žaidimus, minkime mįsles, prisiminkime patarlių išmintį, būdami 
kartu su mokiniais), tik tada ji liks gyva: užaugę vaikai perduos ją kitoms kartoms. 

Už puikų renginį mokytojai dėkoja teatro meno mokytojai Alinai Bardauskienei, dramos studijos 
artistams, visiems gimnazijos choristams, muzikantams bei mokytojoms Jecintai Garbaliauskienei ir Zitai 
Pilkauskienei. 

  
Regina Stumbrienė 

 
 

Akcija ,,Kaip gyveni?” 
 

Spalio 11-15 dienomis gimnazijoje vyko akcija ,,KAIP GYVENI?”, skirta pasaulinei psichikos 
sveikatos dienai paminėti. Tai puiki proga prisiminti, kad tokie paprasti dalykai kaip gera mityba, fizinis 
aktyvumas, bendravimas su draugais ir tais, kuriuos mylite, kuriais pasitikite, poilsis, rūpinimasis kitais ir 
savimi – tai būdai, padedantys stiprinti psichikos sveikatą. 

Visą savaitę 4-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo akcijoje ir kūrė įvairius darbelius : stendus, 
lankstinukus, ,,Geros savijautos medį“. (Beje, jis buvo įspūdingas ir pamokantis). Įsiminė protingos ir 
pamokančios mintys. ,,Laimingas tas, kuris brangina savo svajonę ir garbę“(Č. Aitmatoovas), Jei nori 
gyventi sau, gyvenk kitiems“ (Seneka). ,,Laimė didėja, kai ja daliniesi su kitais“. ,,Jaučiuosi laiminga, kai 
mane pagiria tėvai, mokytojai“. 

.Mokiniai rungėsi ,,Alias“ konkurse, dalino gerą nuotaiką bei patarimus gimnazijos bendruomenei. 
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Dėkojame mokytojams ir mokiniams už aktyvų dalyvavimą akcijoje. 
 

Psichologė Daiva Pšitulskienė ir socialinė pedagogė Edita Kazlauskienė 
 

 
Kauno VDU atstovai gimnazijoje 

 
Spalio 13 dieną informacinių technologijų centre gimnazijos abiturientai susitiko su Kauno Vytauto 

Didžiojo Universiteto atstovais. Dėstytoja supažindino su universiteto istorija, papasakojo apie studijų 
sąlygas, fakultetuose galimas pasirinkti specialybes: 
,,Tai vienintelis universitetas, kuriame galima išmokti 24 kalbas. Kiekvienas rytas pas mus prasideda kalbų 
mokymusi. Bendradarbiaujame su 200 universitetų. Studentai gali mokytis vieną semestrą pagal mainų 
programą užsienio universitetuose. Semestras užskaitomas. Yra privalomi mokymosi dalykai, o kitiems – 
pasirenkamiems - studentai patys gali susidaryti sau patogius tvarkaraščius. Turime tris bendrabučius, 
kuriuose gera, patogu gyventi ir nėra labai brangu.   
Teisės fakultete (skirtingai negu kituose – bakalauras per 4 metus) magistro diplomą galima įsigyti per 
penkis metus.“ 

Sausio 29 dieną VDU vyks matematikos ir informatikos konkursas. Kviečiame dalyvauti mokinius ir 
mokytojus (jiems bus organizuojami seminarai).  

Studentė pasakojo apie universiteto jaunimo laisvalaikį, meno kolektyvus, kitas veiklos sritis, kur 
galima dalyvauti. Atsižvelgiant į studentų pageidavimus, kviečiami specialistai - vadovai iš kitų 
universitetų, jei neturi patys. Glaudžiai bendradarbiauja su KKI. Ten studentai gali lankyti baseiną, ateina 
dėstytojai, jei pageidaujama kurių sporto šakų vadovų. Medžiaga apie universitetą buvo demonstruojama 
multimedia. 

Dėstytoja ir studentė kvietė studijuoti Kauno VDU universitete, kur ypatingai draugiški studentų ir 
dėstytojų tarpusavio santykiai. 
 

Gimnazistų krikštynos 
 

 Šį rudenį, spalio 21 dieną, keturios klasės gimnazistų prisiekė būti dorais, gerai mokytis, nelaužyti 
mokyklos inventoriaus. O kol tai įvyko, teko nemažai pasikankinti. 
 Vyresnieji sutiko 9-okus I-ojo aukšo foje ir garbingai pakvietė kiekvieną, apsirengusį kareiviškais rūbais, į 
sporto salę (prieš tai veidukus išpaišė spalvotais dažais). Ir prasidėjo užduotys: pagal duotus žodžius sukurti 
oracijas, prisistatymus, susirišo virvelėmis, po to prie vienos ilgos virvės devintokai ir auklėtojos -1ga – 
Violeta Mackuvienė, 1gb- Danutė Čiupkovienė, 1gc- Rima Žentelienė, 1gc- Jolita Pukaitė ir išvedė visus 
kartu į kiemą.Gimnazistai lipo per padangas, gaudė virtą kiaušinį palei nugaras, o nepagavę buvo žiauriai 
nubausti. 

Praėję visas kliūtis visi buvo pažymėti antspaudais.  
 

Vyskupo Kazimiero Paltaroko 135-ųjų gimimo metinių minėjimas 
 

Spalio 22 dieną Kristaus Karaliaus katedroje iškilmingai paminėtos vyskupo Kazimiero Paltaroko 135- 
osios gimimo metinės. Gimnazijos muzikos mokytojos surengė gražų koncertą, į kurį buvo pakviesti ir kitų 
Panevėžio miesto mokyklų giesmininkai. 

Mintis apie vyskupo Kazimiero Paltaroko asmenybę, nuopelnus bažnyčiai ir vyskupijai, apie amžinąsias 
tiesas skaitė Kazimiero Paltaroko gimnazistai. Giedojo mūsų gimnazijos pradinių klasių mokiniai (vadovės 
Gitana Garlienė, Edita Dilienė ir Sonata Marcinkevičienė), ,,Verdenės“ pagrindinės mokyklos duetas bei 
choras, dainorėliai iš Lipniūno pagrindinės, Ąžuolo vidurinės m-klų. K.Paltaroko gimnazijos direktorė 
Gražina Gailiūnienė nuoširdžiai dėkojo visiems giesmininkams bei jų vadovėms, įteikė padėkos raštus. 
Preliudą atliko Kazimiero Paltaroko gimnazijos orkestras (vadovė Jecinta Garbaliauskienė). 
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Visi susirinkusieji dalyvavo šv. Mišiose, kurias aukojo kunigas, kapelionas Mindaugas Kučinskas. Jis kalbėjo: 
,,Šiandien didi šventė - susirinkome paminėti vyskupo Kazimiero Paltaroko gimimo jubiliejų. Mes visi esame 
pašaukti dideliems darbams. Ir gimnazija pavadinta jo vardu. Jo katedra pastatyta. Vyskupas mylėjo jaunimą. 
Šiandien turi būti dėmesys atkreiptas į 
altorių. Vyskupas Kazimieras Paltarokas 
sakė: didžiausias džiaugsmas man bus, jei 
laikysitės Kristaus mokslo.Mes visi esame 
Dievo vaikai ir mūsų misija – atspindėti 
tėvą, pagal kurį esame sukurti. Šventos 
dvasios galime prisipildyti melsdamiesi. Po 
maldos Jėzus eidavo į žmones, pasaulį 
atnešti jiems džiaugsmo, gyvenimą, Dievo 
meilę. Be jokios puikybės, su didžia meile ir 
kantrumu, nuolankumu, pats būdamas Dievo 
sūnus. Jėzus nori, kad mes būtume laisvi, 
džiugūs dvasioje, kad augtume, skleistumės. 
Jis ateis ir patarnaus, o nenulauš palinkusio 
medžio. Vienas prie kito turime eiti su 
patarnavimo dvasia, kantrybe. Jėzus moko, kad mes atsivertume. Ir nesigėdykim tikėjimo, maldos. Tesidžiaugia 
Vyskupas Kazimieras Paltarokas.“ 

Šv. Mišių metu giedojo Kazimiero Paltaroko gimnazijos jungtinis choras (vadovės Zita Pilkauskienė ir 
Jecinta Garbaliauskienė). 

Regina Stumbrienė 
Nuotraukoje VšĮ K.Paltaroko gimnazijos dainininkai ir muzikantai. 
 

Sveikiname gerbiamą mokytoją su nauja kūrybine sėkme 
 

Rudens atostogų metu istorijos mokytoją ekspertą Juozą Brazauską ir gimnazijos bendruomenę pasiekė 
maloni žinia - ,,Šviesos“ leidykloje išleistas jo parengtas enciklopedinis leidinys ,,Vaikams apie Lietuvos 
valdovus“.  

Šioje ,,Smalsučio enciklopedijos“ serijos knygoje pateikiama žinių apie Lietuvos valdovus nuo 
seniausių laikų iki Abiejų Tautų Respublikos III padalijimo. Pasakojama apie Lietuvos piliakalnius, pilis, 
politinę valstybės struktūrą, senąsias Lietuvių didikų gimines. Knygoje mokiniai ras žinių apie to meto 
Lietuvos valdžią, kariuomenę, religiją. Knyga skiriama vidurinio ir vyresniojo mokyklinio                            
amžiaus vaikams, visiems besidomintiems Lietuvos istorija. Gausiai iliustruota knyga išleista Žalgirio 
mūšio 800-ųjų metinių proga. 

Lapkričio 25 dieną miesto Pegaso knygyne įvyko šios knygos pristatymas visuomenei. Skaitytojai labai 
šiltai sutiko naują istorijos mokytojo eksperto Juozo Brazausko knygą. Visi kalbėjusieji sveikino autorių, 
labai gerai įvertino ją už puikų medžiagos parinkimą, kad galėtų suprasti ir vaikai, ir suaugę. VšĮ Kazimiero 
Paltaroko gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė kalbėjo: ,, Didelė dalis čia susirinkusiųjų – mūsų 
bendruomenės atstovai. Džiugu, kad Juozas švenčia kūrybinio darbo 20-metį, išleidęs 20-ąją knygą. O jau 
daug metų. jis dirba mūsų mokykloje. Mes, gimnazijos bendruomenės nariai, džiaugiamės, kad esate su 
mumis. Linkime begalinės kūrybinės energijos ir sveikatos.“ 

Mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas perskaitė ištrauką iš šios knygos. Sveikiname autorių ir linkime 
išleisti dar daug naujų knygų“. 

             
Mintis iš knygos pristatymo užrašė jaunosios  

žurnalistės Mokika Lemežytė ir Kamilė Šimonytė. 
              

Kastu international prezentacija abiturientams apie studijas užsienyje 
 

Lapkričio 11 dieną  informacinių technologijų centre prezentaciją gimnazijos abiturientams apie 
studijas užsienio šalyse vedė Kastu international atstovė Panevėžyje, ,,Saulėtekio” vidurinės mokyklos 
abiturientė Indrė Bagušinskaitė. Ji kalbėjo apie tai, dėl ko jaunimas nori mokytis užsienio šalyse, kokie 
pliusai ir minusai. Rodydama multimedia medžiagą, atstovė pasakojo apie studijų sąlygas bei galimybes 
Danijos, Švedijos, Olandijos, Anglijos, Škotijos universitetuose.  
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Kastu international atstovybės Lietuvoje būstinė yra Vilniuje. Platesnė informacija  apie studijas 
užsienyje: www. kastu.lt  

 
Sveikiname! 

 
Spalio mėnesį skautai dalyvavo akcijoje ,,Gelbėkime kaštonus”, kuri vyko miesto kultūros ir poilsio 

parke. Mūsų gimnazijos skautai su vadovu Stasiu Skrebiu šauniai padirbėjo. 
 
Spalio 12 d. gimnazijos komanda (7c klasės mokiniai: Tautvydas Kiaušas, Lukas Šiurskas, Gintarė 

Ridikaitė ir Andželika Šimonytė) dalyvavo miesto jaunųjų dviratininkų varžybose ,,Saugiai su dviračiu“ ir 
laimėjo III –ąją vietą. Juos parengė kūno kultūros mokytojas Kęstutis Meliūkštis. 

 
Gimnazijos berniukų futbolo komanda miesto 5-6 klasių vaikinų futbolo varžybose užėmė II-ąją vietą 

(komandoje: Domantas Mogyla, Simonas Mogyla, Tomas Strigūnas, Gytis Jokubaitis, Jonas Saltonas, 
Mindaugas Gvergzdys, Tadas Sereika, Simonas Sušinskas, Gvidas Basijokas).Vadovė – kūno kultūros 
mokytoja metodininkė Violeta Karanauskaitė. 
 

Sveikuolių komanda dalyvavo Kaune vykusiame Lietuvos respublikos prezidento taurės fizinės 
sveikatos vertinimo konkurse ,,Lietuvos sveikuolis -2010“ . 

Asmeninėse varžybose 12-14 metų  0 grupėje Raminta Staškevičiūtė laimėjo I-ąją vietą, Elena 
Garbaliauskaitė pelnė jauniausios dalyvės apdovanojimą. 16-17 metų II grupėje Danas Rapšys užėmė I-ą 
vietą, Lukas Špokas –III-ąją. 18-19metų III grupėje Svajūnas Kubilius laimėjo I-ąją vietą. 

 
Sveikiname Panevėžio miesto 2010metų moksleivių fografijų konkurso ,,Panevėžys- mano miestas” 

nugalėtojas Moniką Lemežytę ir Kamilę Šimonytę iš IIIgb klasės (Vadovas – mokytojas Stasys Skrebys). 
 
 Lapkričio 16 dieną maironietė Vitalija Čepytė (3gc kl.) Panevėžio miesto dainuojamosios poezijos ir 

raiškiojo skaitymo konkurse, vykusiame ,,Minties” gimnazijoje, deklamavo savo kūrybos eilėraščius, tapo 
laureate ir buvo pakviesta dalyvauti respublikiniame ture Vilniuje. 
 

Lapkrity Radviliškio Vinco Kudirkos  pagrindinėjemokykloje vyko respublikinė pradinių klasių 
mokinių konferencija ,,Ein saulelė aplink dangų”. Dalyvavo 2b ir 4a klasių mokiniai, skaitė pranešimą  
,,Adventas veda į šv. Kalėdų džiaugsmą”.  
                                             Mokytojos Vitalija Babrauskienė ir Sonata Marcinkevičienė. 
 

Gimnazijoje tikybos mokytojos surengė adventines popietes ,,Ein saulelė aplink dangų“ mokiniams ir 
mokytojams, o mokyklą papuošė pradinukų bei  jų mamyčių parengtos prakartėlės  ir vyresniųjų 
adventiniai vainikai. 
    

Maironiečiai gruodžio 10 dieną dalyvavo adventinėje miesto mokyklų popietėje V. Žemkalnio 
gimnazijoje. Dainavo adventines dainas,  prisiminė papročius, vaišinosi adventiniais valgiais, bendravo su 
kitų mokyklų maironiečiais bei jų vadovais. 

 
ADVENTINĖ POPIETĖ MOKINIAMS IR MOKYTOJAMS 

 
Mes vis labiau įaugsim į Įsikūnijusio Dievo Kūną...  

Advento laukimas bus kelionė, kurioje norėsime skleisti Tavo stebuklų didumą. 
Per rankas ir elgetos rūbą pamatysi mūsų naujas dvasias, 
Pajausime Tavo tobulumą, o Tu, Dievo Sūnau, išvysi mūsų atsinaujinusį tikėjimą ir 
pamaldumą... 
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Lapkričio 29d. kartu su gimnazijos mokiniais bei gruodžio 3d. su šios įstaigos darbuotojais paminėjome 
Advento laikotarpio pradžią. Adventas- tamsus metas, žvarbus metas, Atpirkėjo, Gelbėtojo, Išganytojo 
ilgėjimosi ir laukimo metas. Kai lauke ,o gal ir mumyse tamsu, šalta ir niūru, parsinešame į namus žaliuojančių 

šakų. Jų atsinešėme ir mes. Šakelės mums priminė, kad 
neprarastume vilties- visa vėl atgims: sužaliuos žolė, 
sužels daigai, išsprogs medžiai. Ir mes atsinaujinsime... 
Gims Dieviškasis Kūdikis, išvaduosiantis iš baimės, 
vargo, kaltės. Nebeliks šalčio, tamsos, sąstingio- Jis atneš 
Žemei gyvybę. 
Taigi visi kartu nupynėme Adventinį vainiką, kuris mums 
sako: artėja išsipildymo metas. Dievas nužengs į žemę. Jis 
siųs mums Jėzų.  
Džiaugėmės, kad dėl širdingiausio mūsų Dievo 
gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad 
apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų 
žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. 
Ateina laiko pilnatvė. Artinasi mūsų atpirkimas. Netrukus 

ateis tas, su kuriuo Dangus nusileis Žemėn. Jo 
gyvenimas baigsis ant kryžiaus, bet Jo duona bus 
laužoma, kad visi būtų pasotinti. Tasai, kuris ateis, 
atneš Išganymą, ramybę, meilę. 

Džiaugėmės ne tik vaikų giedamomis giesmėmis, 
bet ir mokytojų atliekamais muzikiniais kūriniais.  

 
 
 
 
 
 
 
 

.Paruošė vyr. tikybos mokytoja Jurgita Šadauskienė 
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Mūsų bendruomenės geri darbai – pasiruošimas šv. Kalėdoms 

 
Teatro studija lankėsi Linkaučių vaikų globos namuose. Viešnagės metu suvaidino spektakliuką pagal 

S. Gedos ,,Viena Baltojo Nieko diena“. 
 

Gruodžio 3 dieną mes, jaunieji maltiečiai, lankėmės šv. Juozapo senelių globos namuose. Pasiryžome 
papuošti šios įstaigos langus gražiais angelais. Tikimės, kad ten gyvenantys seneliai labai džiaugsis mūsų 
staigmena ir turės viltį , kad kiekvienam bus pranešta šv. Kalėdų žinia. 

Dovilė Žakaitytė 8c kl. 
 

1a ir 1b klasių mokinukai, laukdami Kalėdų švenčių, nutarė savo širdeles papuošti gerais darbais: 
pradžiuginti draugus, tėvelius, mokytojas ir vienišus, likimo nuskriaustus senelius, gyvenančius šv. Juozapo 
globos namuose. Savo darbeliais papuošė jų kambarius. Į akciją įsijungė ir tėveliai. Jie padovanojo 
seneliams šaldytuvą. Mamytės pavaišino senukus savo keptais pyragais. 
                                   Mokytojos Onutė Meškauskienė ir Danguolė Kepalienė 

Jaunieji maltiečiai koncerte „Mums reikia tavęs“ 

 

Gruodžio 8 d. mes, jaunieji maltiečiai, buvome pakviesti į Vilnių, 
paramos akcijos „Mums reikia tavęs“ finalinį koncertą. Tai tradicinė 
Maltos ordino ir LNK televizijos akcija, skirta skurstantiems ir 
vienišiems seneliams paremti ir jaukiai šv. Kalėdų šventei sukurti. 
Stebint tiesioginę transliaciją netrūko emocijų, ašarų ir ilgesingų 
melodijų. 
Renginyje pasirodė begalė atlikėjų. Publikai ypač patiko Irūnos ir 
Mariaus Jampolskio, Radžio bei Ryčio Cicino pasirodymai, kuriems 
žiūrovai audringai plojo ir prašė pakartoti. Daugybės Lietuvos 

maltiečių veiduose žėrėjo šypsena, o žanduose degė raudonis. Visi buvo laimingi žmonių gerumu ir jų 
dosnumu. Skaičiukai ekrane vis didėjo, kol galiausiai pasiekė didelę ir gražią sumą - daugiau nei 550 tūkst. 
litų – tiek per 3,5 val. paaukota seneliams, kuriems reikia globos ir rūpesčio. Taip pat žmones džiugino 
išmintingi ir nuoširdūs žodžiai. Jų nepašykštėjo ir buvęs Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus. 
Tai buvo ypatingas vakaras. Kiekvieno širdyje ruseno kilni idėja suteikti pagalbą tiems, kuriems jos labai 
reikia. Maltiečiai yra laimingi, jog iš Lietuvos žmonių širdžių nedingo gerumas, užuojauta ir dosnumas. 
Mes didžiuojamės, kad ir maltiečiai prisidėjo prie šios kilnios akcijos!  
Simona Paspiešinskaitė 8c, tikybos vyr.mokytoja Jurgita Šadauskienė 

   Linkaučių vaikų globos namuose 

Gruodžio 9 d. kartu su jaunaisiais maltiečiais ir ateitininkais svečiavomės 
Linkaučių vaikų globos namuose. Nors šiandien oras ir žvarbus, tačiau mes 
išvažiavome labai šiltai nusiteikę. Tik išlipus iš autobuso, mus pasitiko 
jauniausiųjų vaikų, kurie džiaugėsi gausiu sniegu ir didelėmis pusnimis, 
klegesys. Kartu su vaikų globos auklėtiniais ir darbuotojais nupynėme 
Adventinį vainiką. Labai nedrąsiai vaikai išsakė savo pasiryžimus šiam 
laikotarpiui, tačiau jie buvo be galo nuoširdūs. Džiugina, kad gimnazijos 
mokiniai vaikų globos namuose turi nemažai draugų. Kaip gera susitikti su 
draugais, o dar prieš Šv. Kalėdas...Todėl  nupynę vainiką  ilgai visi 
šnekučiavosi, giedojo giesmes ir kartu žaidė įdomiausius žaidimus. 
Atsisveikinti buvo liūdna ir visai nesinorėjo išvažiuoti. Todėl pasižadėjome, 

kad ilgai nelauksime ir artimiausiu laiku vėl juos aplankysime. 

Tikybos vyr.mokytojos Jurgita Šadauskienė ir Dalia Tabokienė 
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Pradinėse klasėse – Šeimos savaitė 

 

Gimnazijoje didelis dėmesys skiriamas bendravimui ir bendradarbiavimui su šeima, ugdant 
krikščioniškąsias vertybes. 

Pradinių klasių mokytojos siekia sukurti klasėje tokią aplinką, kurioje vaikas gali atsiskleisti, yra 
gerbiamas ne tik jo, bet ir visos šeimos indėlis į klasės gyvenimą. Mokytojos rūpinasi, kad mokymas(is) 
vaikui teiktų džiaugsmą ir būtų efektyvus, kad mokymas(is) būtų orientuotas į dialogą ir ugdomąjį veiksmą. 

Siekiant prasmingo dialogo, tėvai skatinami būti aktyviais ugdymo proceso dalyviais ir vertintojais. 
Todėl jau kelinti metai gruodžio mėnesį pradinėse klasėse organizuojama Šeimos savaitė,  kaip viena iš 
bendradarbiavimo su tėvais formų. Mokytojos, iš anksto aptarusios su tėvais, parengia ugdomosios 
pamokinės ir popamokinės veiklos planą savaitei. 

Pamokos, kuriose dalyvauja ar jas veda tėveliai, mokiniams tampa tikra švente. Profesionalių tėvelių 
menininkų, kalbų, sporto ir kitų profesijų specialistų veiklos metodai, padedant mokytojoms, daro teigiamą 
įtaką besimokančiųjų emocijoms, proto ir kūno būsenų sąveikai, vaikai jaučiasi galintys tobulėti, jiems 
įdomu, labiau stengiasi dirbti. Prevencinės, sveikos gyvensenos, meno pamokėlės padeda formuoti 
teigiamas mokinių nuostatas. Vaikai su tėveliais klasėje įžiebia kalėdinę eglutę, kartu gamina žaislus, šv. 
Kūčių ir Kalėdų patiekalus, domisi papročiais, žaidžia žaidimus, lankosi tėvelių darbovietėse, organizuoja 
išvykas. Svarbiausias renginys - Adventinis vakaras klasėje, kurioje dalyvauja visos šeimos. 
Bendradarbiavimo nuoširdumas, abipusis šeimos ir gimnazijos pasitikėjimas, suinteresuotumas vaiko 
ateitimi, bendravimo kultūra lemia teigiamus ugdymo(si) rezultatus. 

Parengė Edita Dilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 

 
 

Mūsų literatūrinis puslapis 
 

      
 

Konkursas ,, Mano spalvotas ruduo” 
 
 

Jaunosios žurnalistės Monika Lemežytė ir Kamilė Šimonytė (3gb kl.) suorganizavo 3-4 klasių 
moksleivių eilėraščių ir rašinėlių konkursą ,,Mano spalvotas ruduo”. Jame aktyviai dalyvavo 6-ių  klasių 
mokinia:i 3a -21 mokinys (mokytoja Gitana Garlienė), 3b- 11 (Daiva Žukauskienė), 3c- 24 (Aina 
Cimermonienė) 4a- 13 (Sonata Marcinkevičienė), 4c- 2 (Aldona Čiplienė), 4d- 9 atrinkti (Kristina 
Tamauskienė). Minėtose klasėse konkursui darbus rengė visi mokiniai, o čia pristatyti geriausi..Vaikai su 
savo mokytojomis atidžiai ir išradingai pažvelgė į rudenėlį ir sukūrė daug įdomių kūrinėlių. Iliustravo 
patys: klijavo jau nukritusius klevų ir kitokius rudenėlio paauksintus lapus, piešė grybus, medžius, Dėdę 
Derlių ir kita. Vaikučių darbeliai tikrai labai išradingi ir spalvingi. Mes jiems ir jų mokytojoms nuoširdžiai 
dėkojame. 

O pačius gražiausius kūrinėlius kviečiame paskaityti. 
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Rusnė Šipelytė, 3c kl. 
 

 
Ruduo miške 

 
Sveiki, aš esu ponas, storas kaip kelmas – baravykas. Ant mano galvos ilsisi ką tik tyliai nusileidęs 

margas klevo lapas. Pro medžių viršūnes pakėlęs galvą matau kelis paukščių trikampius. Paukštukai nenori 
sušalti per žiemą Lietuvoje, todėl skrenda ilgą kelią be kompaso į karštąją Afriką. Šiuo metu aš slepiuosi, 
nes bet kuriuo laiku gali ateiti grybautojai ir mane nupjauti. O ar tu mėgsti grybus? Bumbt! Vos ant manęs 
neužkrito laukinis rudonšonis obuoliukas, bet užtat jį greitai pačiupo ežiukas ir nusitempė į savo urvelį. Jis 
ruošia atsargas žiemai, kaip ir mano draugė voverytė- ji gliaudo riešutus. Oras kasdien vis šaltėja ir šaltėja, 
tik savaitgaliais nušvinta saulutė. Mano kaimynė lepšė sako, kad vasarą dienos buvo ilgos, o naktys 
trumpos.Gi rudenį–atvirkščiai.  
  Taip į mūsų mišką atėjo ruduo. 

 
Ignas Pšitulskis, 3c kl. 

 
Rudens spalvos 

 
Ruduo – vienas gražiausių, turtingiausių ir permainingiausių metų laikų.Rudenį medžių lapai nusidažo 

vaivorykštės spalvomis. Pievos, takai, alėjos pasidengia 
margaspalviais kilimais. Manau, tokia spalvota gamta 
dailininkui – tikras įkvėpimas. 

Rudenį mūsų sodai ir miškai pilni įvairiausių vaisių, 
daržovių, grybų. Šiomis gėrybėmis ypač džiaugiasi mamos, 
tėčiai ir seneliai. Žinoma, ir mes, vaikai. 

Ruduo – tai saulės ir tamsių debesų galinėjimosi metas. 
Nors dangų vis dažniau aptraukia lietaus debesys, saulutė 
niekaip nenori pasiduoti ir mums dar dovanoja auksinių 
dienų. 

Man patinka ruduo. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 

  Na, o Rokas Smetonis iš 4d klasės kviečia pabandyti 
pasigaminti jo šeimos pamėgtą rudeninį skanėstą 

 
Kepti baravykai“ 

 
 
 
 

Jums prireiks baravykų, miltų, sviesto ir druskos. Baravykus nuvalome, nuplauname, nusausiname.  
Supjaustome riekelėmis ir apvoliojame miltuose. Į įkaitintą keptuvę įdedame sviesto, palaukiame, kol 
ištirps. Tada sudedame grybus. Kepame juos, kol paruduos. Valgome karštus. Labai skanu! 
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Matas Paškevičius, 3a kl. 
 
Mano spalvotas ruduo 
 
Mirga marga jau visur,  
Medžiai spalvina lapus . 
Vėjas neša vis tolyn,  
Oras vėsta vis šaltyn. 
 
Pilnas sodas obuolių  
Raudonskruosčių, didelių. 
Rudagalvį baravyką 
Netikėtai tu išvysi. 
 
 
 
Lėja Pūraitė, 3b kl. 
 
Mano gražiausias  ruduo 
 
Štai atėjo rudenėlis! 
Koks jo lapų margumėlis! 
O saulutės rūpestėlis, 
Kad nuvyto visos gėlės! 
 
Vėjas pučia, lapai krenta, 
Paukščiai į pietus jau skrenda. 
Aš rengiuosi šiltą paltą, 
Man dabar visai nešalta! 

Milda Kriščiliūnaitė, 4d kl. 
 
Rudens darbai 
 
Jau išėjo vasarėlė 
Žemę dengia rudenėlis. 
Auga grybai ir šermukšniai, 
Žvėrys ruošiasi žiemužei. 
Voveraitė renka grybus, 
Šernas ieškosi sau gilių, 
Lapė kasa šeimai urvą, 
Bebrai tvenkia savo kūdrą. 
O spygliuotasis ežys  
Lapų patalą taisys. 
Ir kiškelis ilgaausis  
Siūsis kailinius šilčiausius.  
Vilkas pilkas tingi dirbt - 
Visą žiemą žada stirt. 
    

        

 
Antanas Vaičikonis 
 
Sparnas 
 
Kai tavo  
        veidą 
              palies 
balto angelo  
              sparnas, 
nepamiršk  
               jo  
                spalvos, 
jo švelnumo. 
Prisimink motinos  
                  rankas 
ir palaimink visus, 
nepažinusius angelo 
                   sparno. 
 
  

Rankos 
 
Pasiklydusios rankos 
suranda rankas pasiilgusias – 
toks ramus jų buvimas... 
Aš  
sutaikau save su savim 
ir prašau jų palaiminimo. 
Tylim, 
Mes tylim. 
Naktis. 
Žvaigždėtas dangus – tarsi dieviškas 
žydintis sodas. 
Pasiklydusios rankos 
Suranda rankas pasiilgusias 
Ir prasideda viskas iš naujo. 
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Kalbos kertelė  
 
 

Mūsų gimtosios kalbos daktaras – kalbininkas Jonas Jablonskis 
 

 
Gruodžio 30 dieną minime 150-ąsias jo gimimo metines 

 
 

Augo lietuviškos spaudos draudimo metais. Kaimo siuvėjo pramokytas lietuviškai, po to tris žiemas 
Naujamiestyje turėjo mokytis rusiškai ir lenkiškai. Jam tai nelindo į galvą. Baigė Marijampolės gimnaziją ir 
įstojo į Maskvos universitetą, filologijos fakultetą.1922 m. išrinktas Kauno universiteto profesoriumi.  

 Dėstė lietuvių kalbą mokyklose. Labai dažnai keitė darbo vietas. Tai darė ne iš gero. Čia jį išvaro karo 
žandarai, čia pats iš skurdo priverstas klajoti iš miesto į miestą, ieškodamas padoresnio darbo. Mokytojas 
jis buvo labai griežtas. Nei vienas simuliantas, nei vienas pakankamai nepasiruošęs mokinys ar studentas 
neprasmukdavo pro Jono Jablonskio kontrolę, Lietuvos universiteto studentai lietuvių kalbos egzamino 
eidavo laikyti į Jono Jablonskio butą ar net į ligoninę, kur jis sirgdamas gulėdavo. Bet ir tokiomis 
aplinkybėmis nešvelnindavo egzamino. 

Jablonskis visą laiką stengėsi tobulėti: studijavo geriausių mūsų rašytojų raštus, skaitė lingvistinę 
literatūrą. Bet visų geriausias mokytojas – paprasti kaimo žmonės, - sakydavo Jonas Jablonskis. 

Jis buvo griežtas ne tik mokiniams ir studentams, bet ir rašytojams. Kalbininkas daug padėjo rašytojai 
Žemaitei:sugalvojo slapyvardį, taisė ir redagavo jos raštus. 
1901 m. Jonas Jablonskis parašė ,,Lietuviškos kalbos gramatiką rašytojams ir skaitytojams“. 
Lietuvių mokyklos Rusijoje Voroneže, Maskvoje, Jaroslavlyje neturėjo gimtosios kalbos vadovėlių. Jonas 
Jablonskis sudarė dviejų dalių skaitinius ,,Vargo mokyklai“, trečiajame skyriuje- rašytojų kūriniai: 
Anderseno,,Eglutė“,Žemaitės ,,Našlaičiai“, Šatrijos Raganos ,,Vinco Stonio  ištrauka ir Jono Biliūno 
,,Kliudžiau“. Visas ketvirtasis skyrius – tai italų     rašytojo de Amičio kūryba. 
1922 m. išleido ,,Lietuvių kalbos gramatiką“, 1928 metais - knygą ,,Linksniai ir prielinksniai“. 

Ar  žinote, kad pirmadienis, antradienis, ateitis, praeitis, degtukas, atvirukas, vienaskaita, 
daugiskaita, valstietis, tautietis, šviesuolis, tamsuolis, pažanga, pojūtis, įtaka, įspūdis - tai žodžiai, 
kuriuos į kalbą paleido Jonas Jablonskis. O kiek neprašytų svečių - nereikalingų svetimybių jis išvarė iš 
lietuvių kalbos. 

Iš tiesų kalbininkas Jonas Jablonskis buvo tikras mūsų kalbos daktaras, pačiu sunkiausiu metu ją 
rūpestingai slaugęs ir gydęs nuo labai pavojingų ligų. Jis padėjo tvirtus mūsų bendrinės kalbos pagrindus, 
nurodė kelius, kuriais eidami turime tobulinti savo gimtąją kalbą. Jono Jablonskio dvasia jaučiama 
kiekviename mūsų raštų puslapyje, pradedant pradžios mokyklos elementoriais, baigiant moderniausių 
mokslų studijomis ir talentingiausių rašytojų veikalais. 

Vincas Mykolaitis – Putinas rašė: ,,Bendrinės literatūrinės kalbos formavimas, kuriuo daugiausia 
rūpinosi didysis lietuvių kalbininkas Jonas Jablonskis, sutampa su Maironio literatūrine veikla. Jablonskis 
nustatinėjo pagrindinius kalbos dėsnius, o Maironis, jais remdamasis, kūrė poetinės išraiškos formas, 
poetinio stiliaus priemones, rinko poetinį žodyną, derino kalbos poetiką, sąskambius, rimus. 

Jono Jablonskio kalbinio palikimo įamžinimu rūpinosi prof. Juozas Balčikonis. Raštus išleido penkiais 
tomais. It.- J.Jablonskio straipsniai visuomenės klausimais, IIt. -,,Švietimo reikalai“, IIIt.- straipsniai apie 
rašybos dalykus, o IV ir V tomai –apie rašybos dalykus. Susidarė beveik 1600 puslapių leidinys. 

,,J.Jablonskis pripažino rašytojams didžiulį vaidmenį, vystant ir kuriant literatūrinę kalbą. Primygtinai 
reikalavo  rašytojų gerai mokėti gimtąją kalbą, mokytis iš šnekamosios kalbos ir tautosakos“ ,- rašė Kostas 
Korsakas. 

 
 
 
 

 

 11



 
 

                      Mes išgirdome, kad gimnazijoje mokiniai kalba netaisyklingai! 
 

Valykime kalbos šiukšles, nes mūsų gimtoji kalba – pati gražiausia, turtingiausia ir mieliausia. 
 

 
                                       Taip sakote 
 
                                         dvoikė 

        dvam 
           štukas 
         špera               

                     muilintis arba 
                 tepti slides 

                          kalbėti iš lempos 
            kompas 

          fliašas 
      šule 

            baranka 
                                         valgė 
                                         biblė 

Taip reikia sakyti 
 
dvejetas 
dvidešimt 
tūkstantis 
paruoštukas 
bėgti iš pamokų 
 
kalbėti nesąmones 
kompiuteris 
rinkmena 
mokykla 
riestainis 
valgykla 
biblioteka 

 
 
 

Sveikiname visus gimnazijos bendruomenės narius su šv. Kalėdomis ir 
Naujaisiais 2011-aisiais metais. Linkime sėkmės  ir kūrybinio džiaugsmo!  

 

 
 

 

 

 

,,Žiburiuko“ redkolegija: Monika Lemežytė, Kamilė Šimonytė 3gb, Deividas Vyšniauskas 2ga, 
SimonasPetrauskas 2gc ir redaktorė Regina Stumbrienė. 
Mūsų adresas: Panevėžys, vysk. Kazimiero Paltaroko 18 

Rašykite mums, laukiame Jūsų laiškų. rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt 
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