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Snaigių kalba 
 
 
Tylią naktį,  
naktį šventą  
baltos snaigės 
tyliai krenta. 
 
Tyliai krisdamos 
 į žemę, 
 baltos snaigės, 
 rodos, šlama. 
 
Rodos, kužda  
mūs širdims; 
Dievo kūdikis užgims. 
 
 
 

Gimnazijos koridorius papuošė pradinių klasių 
mokinukų ir jų tėvelių sukurtos 

adventinės puokštės, vainikai, prakartėlės.  
Tai įdomūs meno kūrinėliai, sušildyti vaikučių, 

mamyčių ir tėvelių rankų ir širdžių šiluma. 
 

 
Džiugių Šv. Kalėdų  

ir laimingų 2014-ųjų Metų! 
 
 
 
 
 
 
 

 Airos Kurklietytės 1c kl. 
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Gėrį nešėme advento metu... 
 
 

Respublikinė pradinių klasių mokinių giesmių šventė  
„Giedokite ir šlovinkite savo širdyse Viešpatį”  

 

 

Adventas – metas susikaupti, pamąstyti, pasiruošti kūdikėlio Jėzaus užgimimo šventei. Gruodžio 5 
dieną gimnazijoje vyko respublikinė pradinių klasių mokinių giesmių šventė „Giedokite ir šlovinkite 
savo širdyse Viešpatį”. Ši šventė pakvietė būti drauge, giedoti giesmes ir laukti stebuklo – Išganytojo 
gimimo. Šventėje dalyvavo 13 kolektyvų iš Šiaulių, Molėtų, Panevėžio miesto bei rajono.  

Šventėje ne tik giedojome giesmes, bet ir pasidalijome gerąja patirtimi su kolegomis iš kitų 
mokyklų. Šventės dalyviai žiūrėjo gimnazijos dramos studijos spektaklį „Kybur vybur, trepu, trepu”, 
kurį paruošė teatro mokytoja Alina Bardauskienė. Tikybos mokytojos Jurgita Šadauskienė ir Rita 
Ratkevičiūtė gimnazijos koplytėlėje svečius mokė pinti  Advento vainiką. 

Šia švente parodėme Kūdikėliui meilę tuo, kuo galime – giedodami gražiausias giesmes ir 
išmokome iš Jo brangiausios dorybės – kūdikiško paprastumo.  

Pradinių klasių mokytojos 

 

 

 
 

 

5-12 klasių mokiniai su mamytėmis kepė meduolius, juos pardavė ir už gautas lėšas nupirko knygų, 
kurias padovanojo Panevėžio respublikinės ligoninės vaikų skyriui. Mažieji jiems surengė adventinę 
popietę: 4b klasės mokiniai (mokytoja Onute Meškauskienė), 3c (mokytoja Kristina Tamauskienė) 
deklamavo eiles, dainorėliai su mokytojomis Dalia Šmidtiene bei Gitana Garliene giedojo giesmeles, 
padovanojo knygų. Gydytojos ir vaikai buvo sužavėti programėle ir mūsų gimnazijos moksleivių 
gerumu.  

Kalėdinių renginių atidarymą Cido arenoje papuošė 4c (mokytoja V. Palepšienė), 4b (Onutė 
Meškauskienė) ir 1b (Gražina Bataitienė) klasių nykštukų šokis. Baletmeisterė Zita Rimkuvienė. 

Dramos studijos artistai moksleivius ir mokytojus pakvietė į spektaklį ,,Minučių elgeta“. 

Gruodžio 19 dieną– advento koncertas ir šv. Mišios gimnazijos bendruomenei Kristaus Karaliaus 
katedroje (parengė gimnazijos choras, orkestras, vadovaujant mokytojoms Jecintai Garbaliauskienei, 
Zitai Pilkauskienei, Daliai Šmidtienei ir Gitanai Garlienei). 

Gruodžio 20 dieną aktų salėje – tradicinė gimnazijos bendruomenės darbuotojų adventinė popietė. 
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Gimnazijos bendruomenės darbai, renginiai, šventės 

 
Rekolekcijos Vilniuje 

 
Rugpjūčio 26 dieną Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytojai naujuosius mokslo metus pradėjo 

rekolekcijomis Vilniuje, Šv. Jono Teologo vienuolyne, kurias vedė Šventojo Sosto atstovas Lietuvai- 
apaštališkasis nuncijus arkivyskupas LUIGI BONAZZI. Pagrindine rekolekcijų tema- Tikėjimo 
dovana- dar kartą sugrąžino prie Popiežiaus Benedikto XVI-ojo paskelbtų tikėjimo metų prasmės ir 
kvietė žvelgti į meilės dovaną, kuri yra tikrojo dalykų pažinimo ir supratimo raktas. Dėkojame mus 
priėmusiems Šv. Jono Kongregacijos broliams ir arkivyskupui LUIGI BONAZI, buvusiems mums taip 
pat didele dovana. 
 

Kristina Rankelytė- direktorės pavaduotoja doriniam ugdymui 
 

Rugsėjo Pirmoji – Mokslo ir Žinių diena 
 

Nors šiemet dangus saulutės šiai šventei ir pagailėjo, bet jaunatviškas džiaugsmas, vaikystė ir 
jaunystė užtvindė gatves, miestą, mūsų gimnaziją. 

Šv. Mišias Kristaus Karaliaus katedroje aukojo J. E. Panevėžio vyskupas L. Virbalas. Jis sveikino 
susirinkusius gimnazistus, jų tėvelius, mokytojus, kitus gimnazijos darbuotojus: ,,Linkiu, kad kiekviena 
nauja pradžia būtų gera. Prašykime, kad Viešpats būtų su jumis kasdien darbe, moksle. Prasminga 
mokslo metus pradėti šv. Mišiomis. Dėkokime už vasarą, sveikatą, draugus, tėvelius, už tai, kad turime 
namus, mokytojus- tai Dievo dovana. Pamokos – stebuklas, kad galime mokytis. Einame prie Dievo, 
kai sekasi ir kai nesiseka. Dieve, padėk mums. Saugok jus visus Dievo Tėvo garbei.“ J. E. palaimino 
gimnazijos bendruomenės narius naujiems mokslo metams.  

Krapnojant lietučiui, tik trumpam šventiškam nusiteikimui rinkosi gimnazijos benruomenės grupelės 
mokyklos kieme. Sveikino šokėjai, dramos studijos nariai. Buvo iškelta gimnazijos vėliava, gimnazijos  
moksleivių parlamento nariai paskelbė naujų mokslo metų pradžią. Nuskambėjo Lietuvos himnas. 
Gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė sveikino visus moksleivius, mokytojus, sugrįžusius po 
vasaros: ,,Labai jūsų laukiau. Gražios šventės. Linkiu vaikams – smalsumo, tėveliams- ištvermės, 
mokytojams – kantrybės. Gerų mokslo metų“.  

Sveikino kapelionas Mindaugas Kučinskas, Panevėžio miesto Savivaldybės Švietimo skyriaus 
inspektorius Eugenijus Kuchalskis. Jis perskaitė miesto mero V. Satkevičiaus sveikinimą gimnazijos 
bendruomenei. 1c klasės mokytoja Gražina Bataitienė : ,,Abiturientai nuvedė pirmokėlius į katedrą – 
parodė taką, kuris jungia mokslą ir tikėjimą. Pirmokėliai, abiturientai, jų mokytojai ir tėveliai dalyvavo 
šv. Mišiose. Sugrįžusius gimnazijos kieme pasitiko sveikinimai. Gimnazijos direktorė G. Gailiūnienė iš 
viso būrio gimnazistų pasikvietė Daną Rapšį, paprašė papasakoti apie savo sportinius laimėjimus. 
Danas trumpai ištarė: ,,Tapau Europos jaunių plaukimo čempionu, dalyvavau pasaulio čempionato 
pusfinalyje“. Visi jaunuolį pasveikino plojimais. 

 
 

Piligriminė mokytojų kelionė į Šiluvą 
 

 
Rugsėjo 12 dieną mūsų gimnazijos mokytojai vyko į piligriminę kelionę – į Šiluvos atlaidus. 

Direktorės pavaduotoja doriniam ugdymui Kristina Rankelytė kalbėjo: ,,Kaip pas mamą einame prašyti 
ko nors, taip kasmet keliaujame į Šiluvą melstis ir prašyti Švč. Mergelės Marijos užtarimo, dėkoti už 
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tai, kad turime, ką valgyti, už taiką, už namus, už artimus, už gražų orą, už tai, kad esame mokytojai, (o 
tai neleidžia pasenti) už tai, kad turime vieni kitus“. Kristina pakvietė visus susikaupimui ir rožinio 
maldai, į kurią galime sudėti visus savo norus ir viltis. 

Gražią saulėtą popietę aplankėme ir meldėmės koplyčioje, Šiluvos bažnyčioje. Po to visi piligrimai 
susirinko į Bazilikos aikštę, kur J. E. vyskupas Sigitas Tomkevičius ir grupė kunigų koncelebravo šv. 
Mišias. Šiemet minimas 20 metų jubiliejus, kai Lietuvoje lankėsi popiežius Jonas Paulius. Šias 
iškilmingas Šv. Mišias transliavo ir Marijos radijas. Giedojo Kazlų Rūdos jaunimo ansamblis. 

Kunigas piligrimams kalbėjo: ,,Mus visus čia vienija tikėjimas. Kaip būti laimingiems? Kaip žmogui 
išmokti vertinti šią akimirką? Vis kažko trūksta. Laimės mums niekada nesuteiks daiktai. Net ir kitų 
žmonių džiaugsmas. Norime būti patys laimingi. Kas mes esame be žmonių, esančių šalia? 
Ar laimingi žmonės, kurie gyvena kartu ir nepriima santuokos sakramento? Kaip rūpintis savo vaikais, 
kad jie nebūtų liūdni? Jie turi patirti tėvų, Dievo meilę. Reikia, kad turėtume artimą, kuriam galėtume 
pasakyti: ,,Aš tavęs pasiilgau“. Venkime iš visur perduodamos negatyvios nuotaikos ir nepamirškime 
būti laimingi, o būdami patys laimingi, skleiskime šią stebulingą šviesą esantiems šalia.“ 

J. E. vyskupas Sigitas Tomkevičius sakė: ,,Tekyla ši mūsų malda į dangų“. Dėkojo piligrimams, 
kunigams, giedojusiam jaunimui. Malda – vienas iš būdų palaikyti vieniems kitus. 
Nors aplink slankiojo lietaus debesys, bet šioje šventoje vietoje, kur kadaise pirmą kartą visoje 
Europoje paprastame Šiluvos lygumų ir miškų krašte ant akmens nužengusi Mergelė Marija prašneko 
žmonėms, stebuklingai gražiai švietė saulė. O mūsų grupelės piligrimai susirinkę kalbėjo, kad čia buvo 
neapsakomai gera.  

Dalinkime vieni kitiems, esantiems šalia, savo mokiniams mums suteiktą šviesą. 
 

Regina Stumbrienė 
 

Vaisių ir daržovių mitingas  
 

Rugsėjo 19 dieną į gimnaziją atvyko svečiai iš Sveikatos ir Žemės ūkio minnisterijos, ekologiško 
ūkio savininkai. Jie aiškino vaikams, kaip reikia sveikai maitintis. Dalyvavo 5-II gimnazijos klasių 
mokiniai.  

Sveikatos ministerijos darbuotoja kalbėjo apie mitybos pagrindus. Aiškino, kokią mūsų maisto dalį 
gali sudaryti viena ar kita grupė, priminė jau mums žinomą maisto piramidę. Juk vaisiai ir daržovės – 
sveikiausia. Juose daug vitaminų, jie padeda augti, išlikti sveikiems, turi daug vertingų medžiagų. 
Sužinojome, kuo pasižymi įvairių spalvų daržovės ir vaisiai. Baigdama pranešimą, lektorė pasakė:,,Kai 
tik išmoksite teisingai pasirinkti maistą, būsite sveiki ir laimingi.“ 

Žemės ūkio ministerijos atstovė Ausma Miškinytė kalbėjo apie išskirtinės kokybės vaisius ir 
daržoves. Šie augalai – iš ūkininkų daržo. ,,Dabar žmonės suvartoja daug citrusinių vaisių. O jie 
atkeliauja iš toli ir iki tol pereina daug institucijų.“ Pasakojo apie ekologinius ūkius, kurie turi 
išskirtinį- kokybės- ženklą. Jie natūralesni, sveikesni. Tai medus, pieno produktai. Nenaudojami 
modifikuoti produktai.  

Apie savo veiklą ir gaminamą produkciją pasakojo ekologiško ūkio savininkai. Jie augina 
juoduosius serbentus ir avietes. Gamina sultis be priedų, dažų, neaukštoje temperatūroje. Uogos 
natūralios, išskirtinės kokybės.  

Po įdomių pranešimų svečiai pakvietė mokinius dalyvauti viktorinoje apie sveiką maitinimąsi, 
,,žiniukams“ įteikė prizus. O gimnazijos fojė ekologiško ūkio savininkai visus pavaišino juodųjų 
serbentų uogiene, sultimis. 
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Maironiečiai Baltų vienybės dienoje 

Paberžėje ir Krekenavoje 
 

Rugsėjo 20 dieną gimnazijos maironiečių 
grupė dalyvavo Lietuvos Maironiečių draugijos 
renginyje – Baltų vienybės dienos minėjime. Į 
šventę atvyko 565 maironiečiai iš visos 
Lietuvos, jų vadovai, svečiai. 

Pirmiausia aplankėme Paberžės bažnyčią. 
Mums labai įdomiai papasakojo apie šią 
šventovę, ją atstačiusį ir 8 metus dirbusį 
kunigą, 1863 metų sukilimo vadą Antaną 
Mackevičių, kunigą, filosofą, išminčių, 
psichologą, pedagogą, etnografą Tėvą 
Stanislovą, jo darbus, pasiaukojamą tarnystę 
Dievui ir žmonėms, išvydome autentiškus Vinco Svirskio kryžius. Didelį įspūdį padarė Paberžės 
bažnyčioje dirbusių kunigų liturginių rūbų kolekcijos. Aplankėme 1863 metų sukilimo muziejų, 
domėjomės sukaupta istorine medžiaga. Vėliau nuvykome į Krekenavą, dalyvavome Šv. Mišiose Švč. 
Mergelės Marijos ėmimo į dangų bažnyčioje (mažojoje bazilikoje). Šv. Mišias aukojo kunigas, 
teologijos mokslų daktaras Gediminas Jankūnas. 

Krekenavos miestelio centre įvyko  Baltų vienybės dienos minėjimas. Sveikinimai, meninė 
programa. Truputį pavargome, bet prisiminėme čia dirbusį poetą, kunigą Maironį, papasakojome 
visiems susirinkusiems atsiminimus. Grįždami aplankėme poeto pamėgtas, krekenaviškių įamžintas 
vietas- suolelį miške ir kt. 

 Maironietės Goda ir Monika 
Godos Vaitukaitytės nuotraukoje – mūsų gimnazijos maironiečiai prie Paberžės bažnyčios. 

 
Kuprinių svėrimo akcija 

 
Rugsėjo pabaigoje mūsų mokykloje vyko kuprinių svėrimo akcija 

pradinių klasių mokiniams (pirmokai akcijoje nedalyvavo).  
Kiekviena kuprinė turėjo neviršyti 1/10 –osios mokinio svorio. Pasvėrus 

mokinius su kuprinėmis, paaiškėjo, kad vaikai nešiojasi 3,5-5 kg sveriančias 
kuprines. Toks svoris nėra didelis ir neviršija limito. Vaikų kuprinės galėtų 

būti ir lengvesnės, jei jie su savimi, dėžutėse, nesinešiotų savo mylimų Puponautų. Bet šie ateiviai nėra 
sunkūs, tad neapkartina mokinukų gyvenimo, paįvairina pertraukas. Tikras išbandymas laukia Dailės ar 
Muzikos mokyklos mokinių, nes jie, tik pasibaigus pamokoms, skuba į meninius užsiėmimus, tad 
priemones nešasi į mokyklą. Kad mokinių kuprinės būtų dar lengvesnės, kai kurie mokytojai leidžia 
klasėje palikti knygas (jei kitą dieną nebus tos pamokos), susidėti Puponautus į dėžutes. Gaila, bet 
išsiblaškę pradinukai, skubėdami namo, kartais tai pamiršta.  

Faktas: netvarkinga kuprinė sveria sunkiau. Todėl 4b klasės mokytoja Onutė Meškauskienė moko 
savo auklėtinius tvarkos, atsirinkti, kurių knygų, sąsiuvinių reikės rytdienai ir kokias rašymo priemones 
pasiimti. 

Akcija buvo įdomi. Beliko laukti, kada pasvers mūsų (septintokų – dvyliktokų) kuprines su visomis 
,,šmutkėmis“. 

Jaunosios žurnalistės Ieva ir Akvilė 8b kl. 
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  Rudens gėrybių parodoje ,,Linksmosios daržovės“  

 
„Kiekvienas tedaro, kaip yra širdyje nusprendęs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą 

davėją“,-Šventas raštas 
Gimnazijos pradinukai spalio mėnesį surengė rudens gėrybių parodą ,,Linksmosios daržovės“. 

Parodos eksponatai  pasižymėjo kūrybiškumu, džiugino gimnazijos bendruomenę ir šv. Juozapo globos 
namų senelius. Mokiniai pasidalijo ne tik  išradingais darbeliais, bet ir aukojo daržo gėrybes seneliams.  
Akcijoje aktyviai dalyvavo Jaunieji maltiečiai (mokytoja O. Meškauskienė), visos pradinės klasės. Ačiū 
visiems tėveliams, kurie pasidalijo daržovių derliumi. 

Mokytoja Kristina Tamauskienė  
 

Europos judėjimo savaitės bėgime  
Europos judėjimo savaitės bėgime dalyvavo visi  1-4 klasių mokiniai. 500 m bėgimas pradinukams 

buvo organizuotas įvairiose Panevėžio miesto erdvėse: gimnazijos stadione, senajame miesto 
Skaistakalnio parke. Džiaugiamės, kad pavyko sudominti visus pradinių klasių mokinius ir mokytojus 
„Vaikų ir jaunimo olimpinio ugdymo“ projektu. Ištvermingiausi parinktą  trasą apibėgo 2-3 kartus. Kiti  
mokiniai po varžybų žaidė judrius žaidimus. Ši diena suteikė daug džiugių emocijų, sportinio jaudulio. 
Manome, kad tai paskatins vaikus ir toliau domėtis sveika gyvensena. 

2c klasės  mokytoja  Aina Cimermonienė  
 

Sveikiname gimnazijos komandą - Protų mūšio nugalėtoją  
 

Mūsų mokyklos komanda „Avantiūristai“  spalio mėnesį dalyvavo Protų mūšyje, skirtame Lietuvos 
Respublikos Konstitucijos dienai paminėti. Apgynę gerą mokyklos vardą, nugalėjome kitų mokyklų 
komandas ir užėmėme pirmąją vietą. Dalyvaudami trečiajame etape, kuriame kovėmės su policininkais, 
teisėjų padėjėjais bei prokurorais, supratome, kad tobulėjimui ribų nėra, nes visada įmanoma išmokti ką 
nors naujo.  

Aušrinė Klydžytė 

 
Interviu su mūsų gimnazijos direktorės pavaduotoja doriniam ugdymui 

 Kristina Rankelyte 
 
Jaunoji žurnalistė Nora Kondrotaitė: 

,,Gerb. pavaduotoja, Jūs visai neseniai 
grįžote iš Romos. Papasakokite, kokiu tikslu 
ten vykote? Kiek laiko ten buvote?“ 
Kristina Rankelytė:  

,,Rugsėjo 26 – 29 d. Romoje vyko 
tarptautinis katechetų kongresas, kuriame taip 
pat dalyvavo delegacija iš Lietuvos – beveik 
visų 7 vyskupijų katechetinių centrų 
darbuotojai, jų tarpe ir aš. Tai buvo vienas iš 
Tikėjimo metams skirtų renginių, kurį 
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organizavo „Popiežiškoji taryba naujajai evangelizacijai“ (viena iš Vatikano tarnybų prie Šventojo 
Sosto). Žodis katechezė reiškia tikėjimo perdavimą. Taigi, katechetas yra tas, kuris atsakingas už 
tikėjimo perdavimą vaikams, jaunuoliams, suaugusiems.“ 
J. žurnalistė Nora:  

,,Kokių valstybių katechetai dalyvavo kongrese? Kokių naujų, įdomių ir reikšmingų minčių 
išgirdote, parsivežėte?“ 
 Kristina Rankelytė: 

,,Kongresas subūrė apie 1600 dalyvių iš visų žemynų: Australijos, Afrikos, Europos, Pietų ir Šiaurės 
Amerikos (apie 300 kunigų, 44 vyskupai ir 3 kardinolai). Lektoriai taip pat buvo iš skirtingų šalių: 
Italijos, Lenkijos, JAV, Peru. Žinoma, visi kongreso pranešimai tikėjimo gilinimo, perdavimo 

klausimais, svarstyta s  komunikacijos 
priemones, kurios taip pat gali puikiai tam pasitarnauti. Vienas tokių pavyzdžių – Tikėjimo metų proga 
sukurtas modernus filmas „Credo“, simbolių kalba atskleidžiantis Apaštalų tikėjimo išpažinimą. 

Viena didžiausių dovanų kongreso dalyviams – paties popiežiaus Pranciškaus apsilankymas ir 
paskaita. Svarstydamas apie šių laikų iššūkius, jis kalbėjo apie Dievo atminimą. „Kodėl žmonės, galbūt 
ir mes, užsisklendžiame, savo saugumą matome materialiniuose dalykuose, kurie galiausiai atima iš 
mūsų veidą, mūsų žmogiškąjį veidą?“, – klausė Šventasis Tėvas, „Tai atsitinka, kai mumyse nelieka 
Dievo atminimo. Jei neatsimename Dievo, viskas pasidaro plokščia, orientuota tik į save, į savo gerovę. 
Gyvenimas, pasaulis, kiti žmonės pasidaro nesvarbūs, ima nieko nereikšti, viskas susitraukia iki vieno 
lygmens: noro turėti. Jei neatsimename Dievo, ir mes patys imame nieko nereikšti, pasidarome tušti, 
prarandame veidą.“ Žvelgdamas į mus, Popiežius Pranciškus kalbėjo, jog „kiekvieno krikščionio 
tikėjime glūdi Dievo istorijos su mumis atminimas, atminimas susitikimo su Dievu, kuris pirmas išeina 
mūsų pasitikti“, jog „tikėjimas yra atminimas širdis sušildančio Dievo Žodžio, jo išganingų darbų, 
kurie mus nuskaistina, pagydo ir pamaitina.“ Todėl buvome raginami būti krikščionimis, kurie „saugo 
ir puoselėja Dievo atminimą, saugo savyje ir moka pažadinti jį kituose žmonėse.“ Tai labai gražus ir 
atsakingas pašaukimas.“ 
J. žurnalistė Nora: 

,,Kokios išsakytos užsienio valstybių katechetų mintys Jums bus naudingos darbe su mokiniais ir 
mokytojais? Kas Jums paliko didžiausią įspūdį?“ 
Kristina Rankelytė: 

,,Žinoma, toks kongresas – puiki proga ne tik klausytis puikių pranešimų, būti mokomiems, bet taip 
pat ir susitikti vieniems su kitais, kalbėtis ir rasti daug bendra, nors esame iš visiškai skirtingų pasaulio 
kraštų.  Tikėjimo perdavimo srityje bei mokyklos aplinkoje, manau, išlieka tas pats kertinis raginimas – 
ugdyti asmenį visomis plotmėmis, pasitelkiant visas tinkamas šiuolaikines priemones, bet pirmiausia 
priimant jį su meile. O šiame meilės kelyje visi esame bendrakeleiviai ir turime ko mokytis.“ 
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J. žurnalistė Nora: 
,,Dėkojame už pokalbį. Linkime sėkmės darbe, vadovaujant tikybos mokytojams ir mokiniams.“ 

 
Mikas Palujanskas – konkurso ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ diplomantas 

 
 

Mikas – 7d klasės mokinys, stropiai nešiojantis gimnazijos uniformą, bet gal dažniau už savo 
draugus žvilgčiojantis į enciklopedijas, žinynus ir net į specialias programas, padedančias lavintis, 
daugiau sužinoti įvairiais klausimais. Berniukas jau antri metai dalyvauja šiame Lietuvos moksleivių 
konkurse. Jį skatina tėveliai, padeda ir informacinių technologijų mokytoja Irma Lažauskienė. Šiemet 
rugsėjo mėnesį Mikas tapo I-ojo etapo nugalėtoju ir apdovanotas Lietuvos Švietimo ir mokslo ministro 
D. Pavalkio diplomu, o spalį dalyvavo finale. Nors varžovai buvo stiprūs ir jį aplenkė, bet moksleivis 
džiaugiasi įgijęs naudingos patirties, daug sužinojęs. Jis šiemet pagal žinias šiame konkurse - penktas 
Lietuvoje. Jam buvo įdomu. Mikas pasakojo, kad atsakinėjant į klausimus lemia labai greita orientacija, 
apsiskaitymas ir ramus nusiteikimas. 

Jaunoji žurnalistė Nora Kondrotaitė 

5c klasės naujokų krikštynos 
Ketvirtadienį, spalio 10 dieną, vyko 5c klasės naujokų ,,krikštynos“. Mes klasėje esame šeši 

naujokai. Draugai prigalvojo įdomių užduočių, kurias mes turėjome atlikti. Viena jų: dviejų vaikų kairė 
ir dešinė kojos buvo surištos ir taip trys poros vaikų turėjo nubėgti tam tikrą atstumą. Vėliau užrištomis 
akimis ieškojome stadione ant asfalto išdėliotų šaukštų. Po išbandymų auklėtoja Jūratė Alešiūnienė 
įteikė diplomus už gerai įvykdytas užduotis ir pažymėjimą, kad jau esame Kazimiero Paltaroko 
gimnazijos mokiniai. 

Tai renginys – vienas įdomiausių ir įsimintiniausių šiais mokslo metais. 
 

Jaunoji žurnalistė Kotryna Ramoškevičiūtė 5c kl. 
 

Mainų programoje  
 

Spalio 16 – 18 dienomis mūsų gimnazijoje viešėjo Vilniaus jėzuitų gimnazijos moksleiviai. Pirmąją 
dieną, t.y. trečiadienį, su mainų programos dalyviais ir mūsų gimnazijos mokinių parlamento nariais 
vykome į Paberžę. Bendravome su kraštotyrininke Regina Galvanauskiene. Ji mielai pasakojo apie 
tėvelį Stanislovą, kurį pati gerai pažino. 1963 m. sukilimo muziejuje ne kartą išgirdome Paberžėje 
dirbusio kunigo Antano Mackevičiaus vardą ir pavardę bei apie jo pradėtą sukilimą, kurio 150-ąsias 
metines šiemet kaip tik ir minime. Pernakvoję Paberžėje, grįžome į Panevėžį, kur visi dalyvavome 
orientaciniame žygyje po mūsų gimtąjį miestą, kuriame vėliau kartu pramogavome. Penktadienį 
vilniečiai kartu su savo globėjais stebėjo pamokas, kurios, kaip vėliau prisipažino, juos maloniai 
nustebino savo įdomumu. Tad dar galime nustebinti ir jėzuitus! Vėlyvą popietę palydėjome jėzuitus į 
autobusų stotį ir išlydėjome... Išsiskyrėme su viltimi, kad vėl greitai susitiksime, o mintyse vis 
skambėjo žodžiai, kuriuos dažnai kartodavo kunigas, vienuolis tėvas Stanislovas: ,,Gėris ir grožis. Tik 
gėris ir grožis!“. 

Diana Malickaitė, IIId klasės gimnazistė 
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Spalio 22-oji – gimnazijos vardadienis 
Netradicinio ugdymo diena 

 
Pradinių klasių mokiniai Kristaus Karaliaus katedros kriptoje susikaupimo rytmečiu ,,Didžiausias 

mano džiaugsmas bus, jei laikysitės Kristaus mokslo“ paminėjo vyskupo Kazimiero Paltaroko 
138-ąsias gimimo metines. 

Penktų klasių mokiniai su auklėtojomis vyko į Gailionis, vyskupo gimtinę, pagerbti ganytojo 
atminimą. 

Gimnazijos dviratininkų grupelė su kūno kultūros mokytojais Kęstučiu Meliūkščiu ir Vasilijumi 
Semčičinu dalyvavo tradiciniame dviračių žygyje į vyskupo Kazimiero Paltaroko gimtinę. 

 Spalio 22 dieną mūsų gimnazijoje startavo projektas- „Aplinka - dievo ir žmogaus  kūrinys", vyko 
gamtosauginė konferencija. Prieš pradėdami Gamtosauginę programą mes išanalizavome gimnazijos 
situaciją, atlikdami aplinkosauginį auditą. Peržiūrėjus apklausos rezultatus, paaiškėjo, kad didesnė dalis 
mokinių ir mokytojų yra tvarkingi ir taupantys, taip pat jie noriai prisidėtų prie šiukšlių rūšiavimo. 
Manau, jog visus nudžiugino apklausos rezultatai, nors yra nemažas respondentų skaičius, kuriems 
trūksta paskatinimo ir švietimo“,-informavo I b gimn. klasės mokinė Elena Garbaliauskaitė.  

6a, 7a, 7c klasių mokiniai kino teatre ,,Garsas“ žiūrėjo filmą ,,Sesuo“, 7b, 8a ir 8b klasių mokiniai 
dalyvavo projekte ,,Šok ir išmok“. Jiems vadovavo mokytojas Gintaras Petraitis. Sporto salėje, o paskui 
ir kieme vyko gimnazistų krikštynos. Jas organizavo dešimtokai, gimnazijos parlamentas. 7d, 8d ir IIIc 
su mokytoja Dalia Tabokiene dalyvavo Tikėjimo metų užbaigimo šventėje – Šv. Mišiose Krekenavoje. 
IIIa, IIIb, IIIc ir IVc gimnazistai- vertybių ugdymo veikloje Vilniuje, o IVa ir IVb - Palendrių 
vienuolyne. Kitų klasių mokiniai dalyvavo ekskursijose. 

Pradinių klasių mokinių kūrybinių darbų paroda „Gamtos giesmė“  
Ateina tylos metas. Patamsėja laukai, miškai. Juodos medžių šakos skleidžia savo šešėlius, o pilki 

debesys nudažo dieną pilka spalva. Sieloje užgimsta giesmė medžiui, paukščiui, jūrai, spalvų žaismui. 
Savo džiugius prisiminimus, fantaziją, kūrybą  mūsų gimnazijos pradinukai lapkričio pradžioje 
atskleidė savo piešiniuose, darbeliuose. Gražiausi mokinių darbai dalyvavo pradinių klasių mokytojų 
organizuotoje parodoje ,,Gamtos giesmė“. Paroda visą lapkričio mėnesį buvo  eksponuojama  miesto 
vaikų bibliotekoje ,,Žalioji pelėda“. 

 Mokytoja Kristina Tamauskienė 

 

Respublikinė metodinė-praktinė konferencija  
,,Krikščioniškų – bendaržmogiškų vertybių integracija į mokymo procesą“ 

 
 

Spalio 25 dieną Panevėžio Kazimiero 
Paltaroko gimnazijoje įvyko respublikinė 
metodinė – praktinė konferencija „ 
Krikščioniškų – bendražmogiškų vertybių 
integracija į ugdymo procesą“. 
Dalyvius, svečius sveikino gimnazijos 
direktorė Gražina Gailiūnienė, kapelionas 
Mindaugas Kučinskas. J. E. Panevėžio 
vyskupas Lionginas Virbalas SJ kalbėjo: 
,,Noriu pasveikinti visus, džiaugtis, giedoti, 

http://vaikasirknyga.blogas.lt/�
http://vaikasirknyga.blogas.lt/�
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dalintis, stengtis gyventi kartu. Kristaus atnešta žinia veikia visą gyvenimą. Mes visi Dievui esame 
brangūs, mylimi. Mūsų žvilgsnis į pasaulį, požiūris į mokslą ir tikėjimą- tai vieningas žvilgsnis“. 
Gimnazijos choras ir instrumentinis ansamblis (vadovė Jecinta Garbaliauskienė) atliko gražias Gospelų 
repertuaro dainas.  

Vilniaus Jėzuitų gimnazijos kapelionas Vytautas Sadauskas SJ skaitė labai išsamų pranešimą 
,,Mokslo ir tikėjimo santykis“. Pateikė gilių minčių: ,,Mūsų tikėjimo šaknys yra nuostaba. Ji įkvėpė 
sukurti meno kūrinius, atvėrė vartus į gamtos mokslų, visatos pažinimą. Tai kelias į suvokimą, ką 
reiškia būti žmogumi. Tai džiaugsmas ir skausmas. Citavo ištraukas iš R. Darvino ir kt. knygų ,,Dievo 
iliuzija“, F. Collins ,,Žmogaus genomo projekto vadovas“.  
Mokslas ir tikėjimas vienas kitą papildo. Gamta- galingas pasakojimas, jį reikia skaityti ir tvirtai tikėti 
Dievu. Turime suvokti evoliuciją ir prasmę, ieškoti jos sąsajų. Vienintelis reikšmingas gyvenime -tai 
žmonių tarpusavio ryšys. Būti laimingu – tai mylėti, rašė prof. Dž. Veilentas.“ 
Lektorius parodė ištrauką iš kino filmo ,,Gyvenimo medis“, kuriame išsakomos šviesios mintys: Dievas 
yra meilė, egzistuojanti tarp žmonių. Dievo buvimas atsiskleidžia meilėje, kuri vienija bendruomenę. 
Tai intensyviausia ir tikriausia Dievo buvimo patirtis. Žmogiškasis ilgesys – tai žinojimas ir siekimas 
Tiesos, Meilės, Gėrio, Grožio ir Buvimo. Mokslo atradimai svarbūs tikėjimui, jei gali padėti aiškiau 
suvokti gyvenimo prasmę.“ 

Direktoriaus pavaduotoja doriniam ugdymui Kristina Rankelytė konferencijos dalyviams parodė 
kino filmą ,,Sąvartyno harmonija“ apie Paragvajaus vaikų, jaunimo šviesių kelių ieškojimą, esant labai 
skurdžiai būčiai. 

Vėliau vyko darbas grupėse. Pirmoje grupėje apie karjeros planavimą pašaukimo paieškos 
kontekste: vertybinio ugdymo programą ,,Mano gyvenimo kompasas“ II gimnazijos klasėse kalbėjo 
Vilniaus ,,Versmės“  katalikiškos gimnazijos tikybos mokytoja Gabrielė Balandaitė ir direktoriaus 
pavaduotoja doriniam ugdymui S. Danguolė Gervytė. Apie dailės ir tikybos integraciją plenere 
pasakojo mūsų gimnazijos tikybos vyr. mokytoja Jurgita Šadauskienė ir dailės mokytoja metodininkė 
Aida Bijanskienė. Kaip Šventąjį Raštą sieja su informacinėmis technologijomis ir fotografija aiškino 
mūsų gimnazijos mokytojai: tikybos – vyr. mokytoja Alma Oksienė, informacinių technologijų – 
mokytoja metodininkė Irma Lažauskienė ir fotografijos – Stasys Skrebys. Antroje grupėje K. Paltaroko 
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė ir pradinių klasių bei tikybos mokytoja 
ekspertė Rita Ratkevičiūtė kalbėjo apie glaudų šeimos ir gimnazijos bendradarbiavimą ugdant pradinių 
klasių mokinių vertybines nuostatas. Panevėžio ,,Saulėtekio“ progimnazijos tikybos mokytoja  
metodininkė Virginija Žičkaitė kėlė mintis, ar malda ugdymo procese – vertybė. 
K. Paltaroko gimnazijos biologijos mokytojos Daina Misevičienė ir Neringa Garuckienė svarstė A. 
Einšteino mintį ,,Mokslas be religijos – luošas, o religija be mokslo – akla“. Apie krikščioniškų – 
bendražmogiškų vertybių ugdymą anglų kalbos pamokose mintimis dalinosi anglų kalbos mokytoja 
metodininkė Rita Gibienė. Trečioje grupėje istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas kalbėjo 
apie gimtinės pažinimą: „Šeimoje turi būti skiepijamas pilietiškumas, kultūrinės treadicijos, amžinosios 
krikščioniškos vertybės, patriotizmas. Ryšį su pasauliu reikia pradėti nuo tautos savimonės.“ Lietuvių 
kalbos mokytoja metodininkė Lina Karazijienė savo mintis apie krikščioniškų vertybių integraciją 
lietuvių kalbos pamokose dėstė rodydama skaidres. Krikščioniškas vertybes pradeda puoselėti jau 
penktose, šeštose klasėse. Mokytoja aptarė įvairias darbo formas, mokymo metodus, kuriuos naudoja 
savo pamokose, atitinkančius moksleivių amžių ir suvokimą. Lina Karazijienė apibendrindama savo 
pranešimą, džiaugėsi: „Skaidrėse pateikta medžiaga pailiustravo, patvirtino, kaip vykdoma ši veikla. 
Bet patys skaidriausi momentai beveik niekada neužfiksuojami. Būna tokių minučių, patyrimų: prie 
tavo peties prigludo angelo sparnas, Dievo buvimas patiriamas beveik fiziškai.“ Panevėžio Margaritos 
Rimkevičaitės technologinės mokyklos neformaliojo ugdymo organizatorė Loreta Masiliūnienė su 
psichologe - psichoterapeute Rasa Kupryte skaitė pranešimą tema ,,Krikščioniškų – bendražmogiškų 
vertybių integracija į neformaliojo ugdymo veiklas“: mokykloje būreliai puikiai integruojami į 
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projektus ir debatus. Mokinių taryba inicijuoja gerumo, alkio, švaros ir kitas akcijas ne tik mokykloje, 
bet ir mieste, organizuoja renginius, dalyvauja respublikiniuose ir tarptautiniuose projektuose. 

Po darbo grupėse visi konferencijos dalyviai susirinko aktų salėje, kur grupių vadovai trumpai 
apžvelgė pranešimuose išsakytas mintis. Koferencijos dalyviams buvo įteikti kvalifikaciniai 
pažymėjimai ir diskai su įrašyta konferencijos medžiaga. 
 

Tyrėjo diena gimnazijoje  
 

Genijus- 1 procentas talento ir 99 procentai sunkaus darbo” (Albertas Einšteinas) 
Šių metų spalio 14 dieną mūsų gimnaziją aplankė mokslininkų komanda, kuri organizavo Tyrėjo   

dieną. Tyrėjo dienos mokykloje tikslas- parodyti, kad mokslinius tyrimus galima daryti jau nuo mažens, 
o pasiryžusiems tapti jaunaisiais tyrėjais padėti rasti idėjų jų moksliniams darbams ir jas įgyvendinti. 
Gimnazijos sporto salėje buvo įrengtas mobilus planetariumas, kur lektorius Audrius Bridžius 
paskaitoje „Mes ir Visata“ mokiniams aiškino apie žvaigždynus, supažindino su dangaus kūnų 
tyrinėjimais, kalbėta ir apie kosminius susidūrimus. Pranešėjas priminė, kad mūsų planetą nuo 
meteoritų apsaugo Jupiteris ir Mėnulis, todėl mums dėl kūnų iš kosmoso „vizito“ į Žemę maža 
pavojaus tikimybė. Pro šalį skriejančių dangaus kūnų stebėjimas 3D formatu mokiniams ir mokytojams 
paliko stiprų įspūdį. Gimnazijos aktų salėje mokiniai buvo supažindinti su judesių registravimo 
sistema. Gintaras Jonaitis ir Linas Augaitis paskaitoje „ Biomechanika ir judesių registravimo sistema“ 
pademonstravo, kaip veikia judesių registravimo sistema, būtent ją pasitelkus ir kuriami kino filmai bei 
daugelis animacinių filmų. Priminė mums visiems, kaip judesių registravimo sistema padeda 
sportininkams pasiekti gerų sporto rezultatų, garsus mūsų šalies disko metikas Virgilijus Alekna 
pasinaudojo judesių registravimo sistema ir patobulino disko metimo techniką. Fizikos kabinete 
paskaitą apie  „Greitaveikę filmavimo kamerą“ skaitė lektorius Pijus Vaškevičius. Mokiniams buvo 
pristatyta greitaveikė kamera, sudariusi galimybę sulėtintai stebėti vandens lašo, teniso kamuoliuko 
kritimą į indą su vandeniu, baliono sprogimą, žiebtuvėlio įžiebimą ir kt. bandymus. Taigi emocijų buvo 
daug, kiekvienas galėjome įsitikinti šių įrangų galimybėmis. Chemijos kabinete paskaitą 
„Mikrosistemos-mažų dalelių pasaulis“ skaitė lektorius Darius Viržonis. Mokiniams buvo pristatyta, 
kas yra mikroelektromechaninės sistemos, jų įvairovė ir panaudojimo metodai. Mokiniai, laimėję 
viktoriną, buvo pakviesti atvykti į KTU laboratoriją plačiau susipažinti su mikrosistemomis. 

Pamokos prabėgo tikrai įdomiai ir nepastebimai. Tyrėjo diena – puiki galimybė mokiniams pažinti 
mokslą kitaip: naujausią informaciją gauti ne iš mokytojo, o iš mokslininko, dirbančio toje srityje ilgus 
metus, su jais pasikalbėti, pamatyti iš arti įrenginius, kuriais jie ar jų kolegos naudojasi bei gyvai stebėti 
tyrimų rezultatus. Mokiniai gamtos mokslų pamokų metu aptars įspūdžius, atsakys į grįžtamojo ryšio 
anketos klausimus, bandys surasti ir pateikti pasiūlymus Idėjų turnyrui. 

Manau, kad kiekvienas mokinys tą dieną neleido laiko veltui, atrado save dominančias mokslo sritis 
ar bent jau susidomėjo mokslu. Galbūt kai kuriems net kilo idėjų, kurias galėtų užregistruoti ,,Idėjų 
turnyre”.  Sužinojome, kad net ir pati paprasčiausia idėja gali būti verta tyrinėjimo ir vesti sėkmės bei 
kūrybos keliu! Tyrėjo dieną organizavo gamtos ir chemijos mokytojos. 

 
Tapti tuo, kuo esame pašaukti 

 
2013 m. lapkričio 9 dieną mūsų gimnazijos ateitininkai, vadovaujami mokytojos Dalios Tabokienės, 

dalyvavo Panevėžio Dievo Tarno kunigo Alf. Lipniūno kuopos pavadinimo įtvirtinimo šventėje 
„TAPTI TUO, KUO ESAME PAŠAUKTI BŪTI". Šventė prasidėjo 11.00 val. šv. Mišiomis Švč. 
Trejybės bažnyčioje, kurias aukojo kuopos dvasios tėvas R. Kaunietis. Po šventųjų Mišių, žaisdami 
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orientacinį žaidimą ,,Atradimo džiaugsmas", mokiniai atkeliavo į Mykolo Karkos pagrindinę mokyklą, 
kur klausėsi kunigo Rimanto paskaitos apie pašaukimą. Vėliau kiekviena šventėje dalyvaujanti kuopa 
pristatė namuose paruoštas skaidres apie ateitininkų įsipareigojimus ir sveikino Panevėžio Dievo Tarno 
kunigo Alf. Lipniūno kuopą su pavadinimo įtvirtinimo švente. 

Po to visi linksminomės, šokdami liaudies ratelius ir žaisdami žaidimus. Susiradome daug naujų 
draugų, patyrėme nuostabių akimirkų, būdami kartu. 
 

Šv. Bernadetos kuopos ateitininkai 
 

Comenius projekto dalyvių susitikimas Švedijoje 
 

Lapkričio 11-15 dienomis  Panevėžio 
Kazimiero Paltaroko gimnazijos delegacija: 
mokytojai Dalia Dambrauskienė, 
Aleksandras Kuzmickas ir Meilutė 
Balbieriūtė, IVc klasės mokinės Gintarė 
Jočytė, Jomantė Čičirkaitė, Judita Petrulytė, 
IIIb klasės mokinė Brigita Marciuškaitė 
dalyvavo tarptautinio Comenius projekto  
,,Aplinkos išsaugojimas Lietuvoje ir 
Europoje“ dalyvių susitikime Švedijoje 
Stromstado miestelio gimnazijoje. Šis 
susitikimas – jau ketvirtas renginys, kuriame 
dalyvauja projekto partneriai iš Italijos, 
Vokietijos, Turkijos, Švedijos, Prancūzijos, 
Vengrijos, Portugalijos ir Lietuvos, informuodami vienas kitą aplinkosaugos klausimais: apie 
ekonominę situaciją mokykloje, šiukšlių rūšiavimą ir perdirbimą, naudojimąsi  transportu einant į 
mokyklą. Stromstado miestelio gimnazija  šurmuliavo nuo gausybės svečių iš įvairių Europos miestų, 
nes čia vyko darbų pristatymai, diskusijos, sportiniai renginiai, paskaitos apie energijos išteklius, 
gamybą ir išsaugojimą įvairiose Europos šalyse (Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Švedijoje, 
Turkijoje, Portugalijoje, Lietuvoje, Vengrijoje). Stromstado gimnazijoje mokiniai ir mokytojai dirbo 
mažomis grupėmis, kad galėtų diskutuoti apie tai, ką pamatė. Pranešėjai turėjo rodyti savo paruoštas 
skaidres ir filmus po 2 kartus (tokiu būdu patys geriau galėjo pristatyti ir patobulėti). Labiausiai 
projekto partneriai žavėjosi filmais, kurių aktoriais jie buvo patys ir filmų turinys buvo artimas, nes 
kiekviena šalis turėjo temą: turkai parodė linksmą satyrinį filmą apie užkrečiantį mobilių telefonų 
naudojimą ir sulaukė daug plojimų, vokiečiai surinko statistiką apie kompiuterių naudojimą ir pateikė 
patarimų, koks kompiuteris yra ekonomiškas naudoti, italai nuotaikingai ir artistiškai pristatė šildymo 
pietuose problemas, mūsų gimnazijos moksleivės Judita Petrulytė (IVc) ir Brigita Marciuškaitė (IIIb) 
sukūrė filmą apie energijos taupymą gaminant valgį. 

Projekto dalyviai ne tik dirbo nurodyta tema, bet pamatė ir Oslo miesto įžymybes: miesto rotušę, kur 
teikiamos Nobelio Taikos premijos, Vigelando parko skulptūras, Edvardo Munko bei vikingų muziejų. 
Smagu buvo plaukti keltu į Kosterio nacionalinį parką ir pasigrožėti salų vaizdais bei didžiuliais 
akmenimis, dar kartą išgirsti saloje įkurto muziejaus darbuotojų mintis, kokia brangi mus supanti gamta 
ir kaip svarbu ją saugoti, kad galėtume palikti tokią savo vaikams ir anūkams. 

 Comenius projekto koordinatorė Meilutė Balbieriūtė 
Aleksandro Kuzmicko nuotraukoje – Kazimiero Paltaroko gimnazijos delegacija Švedijoje Stromstade. 
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Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas 
 

Lapkričio 20 dieną gimnazijoje lankėsi Karaliaus Mindaugo motorizuoto bataliono kariai.  
Susirinkusiems moksleiviams ir svečiams gimnazistai parodė žodžio ir muzikos kompoziciją apie 1863 
metų sukilimą (moksleivius parengė lietuvių kalbos mokytoja Zita Kontrimienė ir muzikos mokytoja 
Jecinta Garbaliauskienė). Apie lietuvių tautos kelią į nepriklausomybę kalbėjo istorijos mokytojas 
ekspertas Juozas Brazauskas. Lyg ir neįprasta, džiugu buvo matyti kūrybingą, grojantį gitara ir 
dainuojantį karį. Jo kolega Justas supažindino su kario amunicija. Parodė kuprinę, leido gimnazistams 
ją pasimatuoti, papasakojo, kada kokie reikmenys naudojami, kaip rengiamasi, maskuojamasi pratybų 
metu. Padovanojo moksleiviams žurnalų ,,Karys“, jų leidžiamų laikraščių ,,Mindaugietis“. Mažieji 
atliko tautinius šokius.  
 

Susitikimas su europarlamentare Radvile Morkūnaite – Mikulėniene 
 

Lapkričio 14 dieną Kazimiero Paltaroko 
gimnazijoje lankėsi  Europos Sąjungos parlamento 
narė Radvilė Morkūnaitė – Mikulėnienė. Ji 
abiturientams papasakojo apie ES parlamento 
veiklos sritis, plačiau kalbėjo apie aplinkos apsaugą, 
nes ji yra Aplinkos, visuomenės sveikatos maisto 
saugos komiteto tikroji narė: ,,Ekologija – labai 
svarbi sritis. Kaip mažinti taršą, nusprendžia pačios 
valstybės. Lietuva būstų šildymui daugiausia 
naudoja biokurą – malkas, o vėjo energija sudaro tik 
keturis procentus. Skandinavijos valstybės plačiai 
naudoja vėjo energiją. Šiuo metu genetiškai 
modifikuoti augalai auginami daugelyje pasaulio 
valstybių. Kai šis klausimas buvo svarstomas ES  

parlamente, gyventojai labai sunerimo ir siuntė žinutes europarlamentarams, kad tai labai kenksminga 
sveikatai. Buvo nuspręsta dėl genetiškai modifikuotų augalų auginimo leisti apsispręsti pačioms 
valstybėms. 

Per ateinančius aštuonerius metus ruošiamasi smarkiai kovoti su rūkymu jau neįprastomis 
priemonėmis: tabakas nebeturės jokio pagerinto skonio ir jų pakelių estetinis vaizdas atspindės tik tai, 
dėl ko pavojinga rūkyti. Galbūt žmonės pradės labiau mąstyti apie rūkymo kenksmingumą sveikatai ir 
mažiau rūkys. 

ES parlamente dirba 12 žmonių iš Lietuvos. Kad lyderis patrauktų į savo pusę, turi turėti svarių 
idėjų ir bendraminčių iš didelių valstybių.“ 

Europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė - Mikulėnienė atsakė į abiturientų pateiktus klausimus, 
padovanojo keletą knygų gimnazijos bibliotekai. 
 

S. Skrebio nuotraukoje- europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė- Mikulėnienė 
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Ekspedicijos ,,Vorkuta-2013“ dalyviai gimnazijoje 
 

Lapkričio 22 d. gimnazijoje lankėsi ekspedicijos "Vorkuta-2013" dalyviai, vadovaujami Lietuvos 
Respublikos seimo nario Pauliaus Saudargo. Jie papasakojo apie ekspedicijos į Vorkutą tikslus - 
prisidėti prie jaunosios kartos istorinės sąmonės aktyvinimo, aplankant Lietuvos gyventojų tremties 
vietas. Rodė skaidres, kur buvo galima pamatyti po visą Rusiją išsimėčiusius taškelius- lietuvių ir kitų 
tautų žmonių tremties vietas, amžiams paženklintas daugybės mirusių tremtinių kapinėmis ir kryžiais. 
Irkutskas, Krasnojarskas,Vorkuta, Laptevai. 2013 metų Lietuvos jaunimo ekspedicija keliavo į Vorkutą. 
Ten labai daug naudingų iškasenų. Reikėjo kasti anglį ir gabenti į Sovietų Sąjungą. Tai buvo priversti 
daryti kaliniai ir tremtiniai. Jie labai sunkiomis sąlygomis, gyvendami puspadžiu, tiesė geležinkelį, kasė 
anglį. Paulius  Saudargas, Vaida Stundytė ir Roberta Firavičiūtė pasakojo apie vergišką tremtinių darbą  
Intos šachtose, Abezės, Vorkutos mirties lageriuose kalėjusius 90 tautų žmones: rusus, ukrainiečius, 
vokiečius, lietuvius ir kt. Jie visi, taip pat karininkai, kareiviai vieningai sukilo prieš esamą režimą, bet 
buvo numalšinti. Tai aprašoma Algirdo Šerėno knygoje ,,Vorkutos mirties lageriai“. Dabar ten, 
tundroje, kur tik vasarą nėra sniego, neauga jokie medžiai, dunkso griūvantys, tuštėjantys miestai, dar 
yra išlikę ir barakai, kuriuose gyveno tremtiniai.  

Įtaigus jaunųjų ekspedicijos dalyvių pasakojimas buvo puiki istorijos, pilietiškumą skatinanti 
pamoka. 

Istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas 
 

Gimnazistų susitikimas su Vilniaus BARCLAYS banko darbuotojais 
 

Lapkričio 29 dieną aktų salėje įvyko susitikimas su didžiausios įmonės Baltijos valstybėse - britiško 
Lietuvos banko Vilniuje BARCLAYS darbuotojais. 
Programuotojas Donatas Kontrimas kalbėjo, kaip jaunimas, baigęs mokyklas, renkasi gyvenimo kelią. 
Tai universitetas, kolegija arba iš karto darbas, po to kursai ir taip įsigyjama specialybė. 
Programuotojas klausė gimnazistų, kokiame darbe nereikalingos informacinės technologijos. Pasirodo, 
visur, o be mobilaus telefono jau niekas nebeišsiverčia. Baigus specialybę, susijusią su informacinėmis 
technologijomis, nesunku surasti darbą (ypač trūksta kompiuterinių tinklų inžinierių), atlyginimas 
priklauso nuo darbo patirties, specialybės. Klaidingai galvojama, kad šios specialybės – tik vyrams. 
Šiame banke dirba 80% merginų. Joms būdingas komunikabilumas, kliento supratimas. Jos puikios 
projektų vadovės. IT specialistus ruošia Vilniaus universitetas, Kauno technologijos universitetas. 

Programuotojas Modestas Kažinauskas, (jis yra baigęs mūsų gimnaziją) priminė, kad šiam darbui 
ypatingai reikia mokėti užsienio kalbas ir gebėti bendrauti su žmonėmis. Jis aiškino apie grafiko – 
dizainerio, duomenų centro, platformų inžinieriaus, sistemų analitiko, projektų vadovo darbus. 

Specialistė Milita Kriščiūnaitė, taip pat mūsų gimnazijos absolventė, džiaugėsi savo darbu šiame 
banke, jaunu kolektyvu, ateities perspektyva. 

Galbūt šis susitikimas gimnazistams padės surasti savo gyvenimo kelią. Renginį organizavo 
direktorės pavaduotoja ugdymui Rima Kazakevičienė. 
 

Regina Stumbrienė 
 

Tikėjimo metų užbaigimo šventė „Viešpatie, rodyk man savo kelią...“ (Ps 27,11)  
 

Lapkričio 23-24 d. mūsų gimnazijoje vyko Tikėjimo metų užbaigimo šventė „Viešpatie, rodyk man 
savo kelią...“ (Ps 27,11), kurią organizavo gimnazijos Šv. Bernadetos kuopos ateitininkai ir jų globėja 
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Dalia Tabokienė. Šventė prasidėjo Šventomis Mišiomis Kristaus Karaliaus Katedroje. Po šventųjų 
Mišių Panevėžio miesto mokyklų ateitininkai rinkosi į Kazimiero Paltaroko gimnaziją registracijai. 
Užsiregistravo net 7 kuopos: Šv. Kotrynos, Šv. Kazimiero, Dievo tarno kunigo Alfonso Lipniūno, A. J. 
Čingų, J. Tilvyčio - Žalvarnio ir mūsų gimnazijos Šv. Bernadetos kuopa. Visas kuopas, susirinkusias į 
aktų salę, pasveikino Panevėžio krašto ateitininkų dvasios vadas kunigas Gediminas Jankūnas. Po 
kunigo sveikinimo mūsų gimnazijos teatro grupė parodė spektaklį „Minučių elgeta“, kuriame vaidino ir 
penkios mūsų kuopos ateitininkės. Vėliau vyko nuotaikingi visų Panevėžio ateitininkų kuopų 
prisistatymai. O tuo metu mūsų gimnazijos kapelionas ir ateitininkų kuopos dvasios vadas kunigas 
Mindaugas Kučinskas, grįžęs iš Vilniaus, perskaitė visiems ateitininkams įdomią paskaitą apie tikėjimą. 
Vakare žaidėme žaidimus, dirbome grupelėse, dalyvavome viktorinoje, šokome diskotekoje, o prieš 
miegą žiūrėjome įdomų filmą. Sekmadienio rytą, visi gerai pailsėję ir pakilios nuotaikos, vėl 
susitikome aktų salėje, kur repetavome giesmes. Po repeticijos keliavome į Kristaus Karaliaus katedrą 
švęsti Šv. Mišių. Mišioms pasibaigus, 11 ateitininkų davė įžodį, jų tarpe buvo ir mūsų gimnazijos Šv. 
Bernadetos kuopos narė Ignė Šimuliūnaitė. Sugrįžę į gimnaziją, sveikinome įžodininkus ir, atsisveikinę 
su savo naujaisiais draugais, baigėme šventę. 

Šv. Bernadetos kuopos narė Edita Mikalajūnaitė 

 

Seniūnai Truskavoje 
 

Lapkričio 26-27 dienomis gimnazijos 5-II gimnazjos klasių seniūnai dalyvavo mokyklos parlamento 
organizuotoje išvykoje. Ten vyko apmokymai. Dalyvavome šv. Mišiose Truskavos bažnyčioje, 
kalbėjomės su gimnazijos kapelionu, kunigu Mindaugu Kučinsku. Laisvesniu laiku žaidėme įvairius 
žaidimus, žiūrėjome kino filmus, diskutavome. Buvo puiki atmosfera. 

 Jaunoji žurnalistė Nora Kondrotaitė IId kl. 
 

 Tolerancija – tai gebėjimas atleisti, suprasti kitą žmogų, jo veiksmus  
 

Lapkričio 16 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazija minėjo tolerancijos dieną. Mokiniai,  
įėję į mokyklą, galėjo pamatyti tolerancijos atributiką: plakatus, koridoriuose iškabintas gėles, ant kurių 
žiedų buvo užrašytos mokinių mintys apie toleranciją. Gimnazijos bendruomenė: mokiniai ir  
mokytojai puošėsi tolerancijos atributika - tolerancijos gėlėmis. 8a klasės mokinės: Karolina 
Zavadskytė, Meda Griciūnaitė, Kotryna Banelytė, Emilija Sakalauskaitė, Meda Merkytė ir Monika 
Jusevičiūtė, kartu su socialinėmis pedagogėmis, lankėsi pas visus pradinukus, pasakojo jiems 
tolerancijos pamokančias istorijas, diskutavo su mokiniais apie toleranciją, jos svarbą ir įteikė klasėms 
tolerancijos gėles su mintimis. Merginos taip pat sveikino, dalino gėles gimnazijos administracijai,   
visiems klasių auklėtojams, klasėms primindamos apie tolerancijos svarbą. Klasių seniūnai su 
auklėtojais šią savaitę vedė klasių valandėles pagal socialinių pedagogių atsiųstą metodiką – skaidres 
apie toleranciją, ruošė gėlių žiedlapius su mintimis, pertraukų metu mokiniai galėjo pažiūrėti 
tolerancijos dienai skirtas skaidres. Šią savaitę gimnazijos mokinių parlamentas organizavo „Alias“ 
konkursą, taip pat skirtą tolerancijos dienai. 
 

Matematika linksmai  
 

Lapkričio 29 dieną vyko konkursas „Matematika linksmai". Dalyvavo 5a, 5b, 5c klasių 
mokiniai. Dalyviams prireikė ne tik matematinių žinių. Jie sprendė matematinį kryžiažodį, aiškinosi, 
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kokį paveikslą ,,slepia" skaičių dėlionė, kūrė ketureilius pagal duotus raktinius žodžius ir kt. Daug 
emocijų sukėlė matematinių skanėstų gamyba ir išradingas recepto pristatymas. Kiekviena atlikta 
užduotis buvo vertinama. Nugalėjo draugystė! Klasių komandos buvo apdovanotos  padėkos raštais.  
Renginio pabaigoje visi vaišinomės pyragais. Smagiai ir turiningai praleidome laiką. 

 
Matematikos mokytoja Virginija Skrebūnienė 

 
,,Bebro“ nugalėtojų šventėje 

 

Lapkričio 30 dieną gimnazijos moksleiviai ir mokytojai dalyvavo Vilniuje, Lietuvos Respublikos 
seime vykusioje informacinių technologijų konkurso „Bebras" nugalėtojų apdovanojimo šventėje. 
Mūsų moksleiviai Jokūbas Butkus 8b kl. ir Karolis Ličkūnas 8c kl. tapo nugalėtojais kedetų amžiaus 
grupėje, o Kipras Kazarinas 3a kl. buvo penktas mažylių amžiaus grupėje. 

Mokinius lydėjo Sonata Marcinkevičienė ir Aleksandras Kuzmickas.  

 

Tarpmokyklinėje viktorinoje ,,From Zero Ton Hero“ 
 Gruodžio 2 dieną 8b klasės I grupės mokiniai , vadovaujami mokytojos  RITOS Rimšienės , 

dalyvavo tarpmokyklinėje anglų kalbos viktorinoje ,,From Zero Ton Hero“. Mokiniai, 
bendradarbiaudami su bendraamžiais iš ,,Vyturio“ progimnazijos, galėjo parodyti savo anglų kalbos 
žinias. Smagų renginį vainikavo puiki mokinių nuotaika ir ,,saldžios“ staigmenos. 

 

Medžių puošimo šventė 
 

Gruodžio pirmasis savaitgalis – medžių puošimo šventė. Gimnazijos penktokai savo kūrybiniais 
darbeliais puošė gimnazijos kieme augančius medžius. Šio sumanymo tikslas – skleisti pagarbą 
medžiui, gamtai, senolių tradicijoms. Puošdami medžius taip pat prisidėjome ir prie gražesnės 
gimnazijos aplinkos kūrimo. Mokinukų darbeliai labai išradingi: kas genį, zylutę, drugelį, boružę ar 
kirmėlę medžiui padovanojo. Šis sumanymas mokiniams labai patiko. Jis bus tęsiamas ir kitais metais. 

Gamtos mokytojos: Neringa Garuckienė ir Jolita Pūkaitė 
 

 

,,Žiburiuko“ redkolegija: 

 Nora Kondrotaitė IId,  Ieva Repečkaitė 8b , Akvilė Drabužinskytė 8b, Monika Peleckytė Ia. 

Redaktorė Regina Stumbrienė. 
Mūsų adresas: Panevėžys, vysk. Kazimiero Paltaroko 18 

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