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Žiburiukas 
 

VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos laikraštis 
 
                                                                                                        2012/2013 m.m.  Nr 1-2 
Švieski ir spindėki! 
J. Juodelis 
 
 
 

 
 

 
 

Sveikiname visus bendruomenės narius 
su Šv. Kalėdomis ir Naujaisiais- 

 2013-aisiais Metais! 
 

Te jie būna sėkmingi- 
Dievo palaimos 

Metai. 
 
 

 
 
 
 

Žiema 
 

Puošiasi medžiai šerkšnu. 
Laukai antklodę baltą jau klojas.                                      
Apsigaubus didžiule skara, 
Per pusnynus keliauja žiema 

 
Veža sniegą didžiuliais maišais, 
Beria jį ant kelių ir miškų,  
Pasikvietus ir vėją kartu,  
Jie smagiai išdykauja abu. 
 
Sukas linksmosios snaigės ratu, 
Išbučiuoja mums veidus rausvai.  
Per pusnynus gilius ir klampius  
Atkeliauja Naujieji pas mus. 

 
 

Ugnė Stasiūnaitytė, 4b kl. 
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Laukiant Šv. Kalėdų 

 
Gruodžio 4 dieną gimnazijoje vyko mokinių tėvų 

susitikimas su gimnazijos kapelionu kunigu Mindaugu 
Kučinsku ,,Laukiant Šv. Kalėdų“. Gimnazijos vyresniųjų 
klasių choristai su mokytojomis Jecinta Garbaliauskiene 
ir Zita Pilkauskiene giedojo kalėdines  giesmes. 

 
 
Advento puokštės Panevėžio Šv. Juozapo senelių globos 

namuose 
Gimnazijos moksleiviai, pagaminę  advento 

puokštes, nunešė ir padovanojo Šv. Juozapo globos 
namų seneliams, juos pradžiugino gražiomis kalėdinėmis 
giesmelėmis.  

 
nuotr.S. Skrebio 

 
Vilties angelai 

Gruodžio 12 dieną mūsų gimnazijos ateitininkai ir 
projekto ,,Ateitis – tai aš” dalyviai keliavome į Juozo 
Miltinio gimnaziją kurti Vilties angelų. Kartu su šios 
gimnazijos ateitininkais sukūrėme du angelus ir vieną iš 
jų kaip advento  simbolį parsinešėme į savo mokyklą. 

 

 
Adventas 

 
Žmonės laukia Šv. Kalėdų visą mėnesį. Tas laukimas 

– Kristaus atėjimo laukimas- vadinasi adventu. Seniau 
per adventą trankių darbų nedirbdavo, labai gražiai 
elgdavosi, didelių linksmybių nekeldavo. Prieblandoje 
prie žvakių vakarodavo. Vaikai, jaunimas mindavo 
mįsles,  žaisdavo adventinius žaidimus, kartu su 
suaugusiais dainuodavo tam laikotarpiui skirtas dainas.  
Merginos, moterys verpdavo, ausdavo, tėveliai ir seneliai 
baigdavo pradėtus žiemos darbus, važiuodavo į mišką 
malkų, rąstų statyboms parvežti, skaptuodavo šaukštus, 
klumpes, taisydavo avalynę, darydavo grėblius, 
gabesnieji sugebėdavo ir muzikos instrumentus 
pasigaminti. Žmonės kaimuose rinkdavosi vieni pas 
kitus, kartu vakarodavo, giedodavo šventas ir svietiškas 
giesmes, gražiai bendraudavo.  

Prieš šv. Kalėdas stengdavosi susitaikyti vieni su 
kitais, atsiprašyti už nuoskaudas, daryti gerus darbus.   
Lietuvoje buvo žinomas paprotys eglišakėmis iškaišyti 
trobą, tvartą, duris, sienas. Kai kur ir virš stalo kabindavo 
eglutę- kaip sodą. 

 
Įminkite mįsles: 

 
1.Tokia žiemą, tokia vasarą.  
 

      2. Girioj gimęs,  
    Girioj augęs, 
    Paimi ant rankelių- 
    Gailiai verkia. 
 
3. Atbėga sesytės, užriestos nosytės.   
4. Dvi sesutės grietinę laižo. 

 
Adventinė daina 

 
,,Sodai, sodai“ 

 
Sodai sodai, leliumoj 
Sodeliai žalieji, leliumoj. 
 
Jau jūs nesprogsit, leliumoj, 
Jau jūs nežaliuosit, leliumoj. 
 
Ateis žiema, leliumoj, 
Gili žiema, leliumoj. 
 
Zuiki, širmi, leliumoj, 
Tavo trumpos kojos, leliumoj. 
 
Nebeišbrisi,  leliumoj, 
Neiššokinėsi, leliumoj. 
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Maltos labdaros akcija  

„Maltiečių sriuba 2012" 

 

 

 
Gruodžio 15 d. Panevėžyje 10 - 15 val. Laisvės aikštėje 
bei centrinėje turgavietėje buvo dalijama sriuba ir 
kviečiama simboline auka paremti labiausiai 
vargstančius mūsų visuomenės narius. Akcijos tikslas - 
atkreipti visuomenės dėmesį į vienišų, senų ir sunkiai 
sergančių žmonių padėtį ir visuomenės pagalbos jiems 
reikalingumą. Nuoširdžiai dėkojame visiems, 
prisidėjusiems prie šios akcijos. 

Jaunieji maltiečiai 
   
   
   

 
 
 
 

Kas labiausiai laukia Kalėdų? Tai mažieji gimnazijos 
pradinukai. Advento metu jie mokėsi dalintis ir dėkoti. 
Kartu su tėveliais komponavo Kalėdines puokštes, kūrė 
prakartėles.  Dalyvavo  akcijose ,,Gerumas mus vienija“, 
,,Maltiečių sriuba“.  Gimnazijos dramos būrelis visus 
pradinių klasių mokinius pakvietė į Kalėdinę pasaką. 
Padovanojo šiltą ir jaukų spektakliuką apie gerumą, 
svajones, Kalėdų stebuklus.  Pavaduotoja ugdymui  Edita 
Dilienė įteikė kiekvienai klasei padėkas už kūrybiškumą, 
išradingumą, iniciatyvą . Visus vaikus pradžiugino  
saldžios staigmenos. 

   

Konkurse „Neįprastas Kalėdų džiaugsmas 2012”  

 

Nebūtina visko pirkti, kartais geriau pasigaminti 
pačiam. Puoselėjant šią idėją, gruodžio 12 d. Gamtos 
mokykloje vyko tradicinis konkursas „Neįprastas Kalėdų 
džiaugsmas 2012”. Šiame renginyje ypač aktyviai 
dalyvavo ir mūsų gimnazijos pradinukai, kurie 
neįprastomis priemonėmis sukūrė savitą „eglutės 
žaisliuką”. Visi sukurti darbeliai eksponuojami Gamtos 
mokyklos „Žaliojoje galerijoje”. 

Sveikiname nugalėtojus: 

• 4a klasės mokinę Vaivą Valentaitę ((mokytoja 
Rasa Žakaitienė). 

• 3a klasės mokinę Jogailę Glinskytę (mokytoja 
Danguolė Kepalienė). 

• 3b klasės mokinę Barborą Marciuškaitę 
(mokytoja Ona Meškauskienė). 

• 3b klasės mokinę Miglę Šuminaitę (mokytoja 
Ona Meškauskienė). 

• 1c klasės mokinę Simoną Žiūraitę (mokytoja 
Aina Cimermonienė). 

Mokytoja metodininkė Aina Cimermonienė 

Kalėdiniame šurmulyje vienuoliktokai pristatė spektaklį 
– premjerą „Keleivis“, (teatro vadovė Janina 
Bardauskienė). 

 

Spektaklio „Maža išpažintis“ premjera gimnazijos 
dvyliktokai su šv. Kalėdomis pasveikino tėvelius, 
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mokytojus ir bičiulius. 

Visa gimnazijos bendruomenė – tradicinėje adventinėje popietėje 
 
Gruodžio 21 dieną visi mūsų gimnazijos darbuotojai susirinko į aktų salę, kur teatro būrelis (vadovė Janina 

Bardauskienė) parodė spektaklį ,,Maža išpažintis” pagal V. Bubnio knygą ,,Arberonas”, šventiškai nuteikė kalėdines 
giesmės, kurias giedojo mokytoja Zita Pilkauskienė su savo dainorėliais, gimnazijos choras bei instrumentinis 
ansamblis (vadovė – Jecinta Garbaliauskienė). 
Direktorė Gražina Gailiūnienė ir pavaduotoja 
ugdymui Violeta Dumbrienė dėkojo dainininkams 
,dramos studijos nariams ir jų vadovėms bei šokėjų 
vadovui Gintarui Petraičiui už šį ir visus adventinius 
renginius, įteikė gėlių puokštes. (Tamsiais ir  ilgais 
gruodžio vakarais gimnazijoje skambėjo giesmės, 
muzika, vaidino gimnazijos dramos studijos 
,,aktoriukai”, šios šventinės popietės sušildė 
mokytojų, mokinių ir tėvelių širdis).   

Gimnazijos darbuotojai susibūrė prie bendro stalo 
pagiedoti giesmių, padėkoti vienas kitam už buvimą 
šalia. Direktorės pavaduotoja sielovadai Kristina 
Rankelytė dalino visiems plotkeles… Gimnazijos  
kapelionas Mindaugas Kučinskas palaimino visus, 
kartu kalbėjo maldą, o valgyklos darbuotojos vaišino 
adventiniais valgiais. 
 

Stasio Skrebio nuotraukoje- direktorė Gražina Gailiūnienė dėkoja  Jecintai Garbaliauskienei už skambius 
adventinius vakarus ir vaikų subūrimą muzikinei veiklai. 
 
 

Gimnazijos bendruomenės kasdienybė, renginiai, šventės 
 

,,Mūsų vardas – Lietuva“ 
 

Interviu  
 

,,Žiburiuko“ redaktorė Regina Stumbrienė kalbėjosi su šokėjais, šių metų respublikinės dainų šventės ,, Mūsų vardas 
– Lietuva“  dalyviais – 4c klasės mokiniais ir jų mokytoja,  tautinių šokių  puoselėtoja Gražina Bataitiene. 
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,,Jau, rodos, seniai prabėgo vasara. Bet juk ilgai dar prisiminimuose išliks respublikinė 

dainų ir šokių šventė ,,Mūsų vardas- Lietuva“. Iškovota teisė dalyvauti, varginančios repeticijos 
ir šokių diena. Kas Jums labiausiai išliko atmintyje? 
 

,,Šventė ,,Mūsų vardas ,,Lietuva“ paliko neišblėstančius įspūdžius ir prisiminimus, 
įprasminusius tautiškumo dvasią. Tai šventė, kurioje galėjome pasidžiaugti lietuvybe ir išreikšti 
pagarbą savo kraštui bei kultūrai, savo miestui, atstovauti gimnaziją. Didžiuojuosi savo 
mokiniais, kurie ištvėrė ilgas ir sunkias repeticijas ir puikiai atliko tautinius šokius šokių 
dienoje ,,Laiko vaikai“. Dėkoju baletmeisterei Zitai Rimkuvienei už konsultacijas ir 
bendradarbiavimą“. 
 

,,Daug jėgų, išlieto prakaito per repeticijas. Bėgom, lėkėm, kad tik suspėtume  papietauti ir 
vėl šokti. Šokių dieną jaučiau neapsakomą jaudulį. 
 
Keliam ranką, žodį dedam, 
Skriejam arkliuku linksmai. 
Džiaugsmo šūksniai mus palydi  
Ir plojimai kaip audra. 
Įspūdžių pilni mes likom.  
Dainų šventė – tai jėga! 
 

,,Taip greitai bėgo laikas Vilniuje.. Negalėjome patikėti, kad jau dainų šventė. Ir štai 
šokame pasipuošę tautiniais rūbais. Plojimai. Buvau labai laiminga. Kitą rytą mamai pasakiau, 
kad norėčiau dar kitoje dainų šventėje dalyvauti“. 
 
,,Man labiausiai įsiminė akimirkos, kai įėjome į Siemens areną.  Neįtikėtina. Ji tokia didelė. 
Buvo įdomu šokti ir daryti bangą“. 
 

,,Man ilgai išliks atmintyje generalinė repeticija, šventinė šokių diena, kai mes šokome... 
Įspūdinga buvo, kai atvyko baletmeisterė Zita Rimkuvienė. Aš dėkoju savo mokytojai Gražinai 
Bataitienei ir Zitai Rimkuvienei, kad mus išmokė taip gražiai šokti ir mes patekome į šią 
šventę“. 

 
,,Mes pasipuošėme tautiniais rūbais ir repetavome labai puošnioje salėje. Visi šokėjai buvo 

apsirengę lietuviškais tautiniais rūbais. Grįžome namo laimingi. Ši šventė ilgai išliks 
atmintyje“. 
 

,,Mes šokome Marijampolėje ir mums pasakė,  kad važiuosime į dainų  ir šokių šventę 
Vilniuje ,,Mūsų vardas – Lietuva“. Smagu šokti, jei daug repetuoji ir gerai išmoksti.“ 

 
,,Miela Mokytoja, Jūs puoselėjate mūsų tautos tradicijas vaikų širdelėse, tautiniais šokiais  

puošiate gimnazijos, miesto, respublikinius renginius. Kur šiemet dalyvavote su savo šokėjais?“ 
 
,,2012 –ais metais šokome 11-oje koncertų Tai buvo gimnazijos šventės, šokome šv. 

Juozapo senelių globos namuose, ,,Aguonėlės“  konkurso I ture  ,,Nevėžio“  pagrindinėje 
mokykloje,  Panevėžio miesto  Vaikystės ir sporto šventėje konkursiniame festivalyje 
Marijampolėje ir kt. O didžiausias pasiekimas – dainų ir šokių šventė ,,Mūsų vardas – Lietuva“. 

,,Kiek 4-ųjų klasių išleidote, išmokiusi ne tik skaityti ir rašyti, skaičiuoti, bet ir šokti?“ 
 
,,Šių mokslo metų pabaigoje išleisiu 4-ąją laidą. Visi puikiai išmoko po kelis tautinius 

šokius. Vaikai, apsirengę tautiniais rūbais,  jaučiasi tikrais lietuviais. Linkiu, kad mano mokinių 
širdelėse neužgestų tautiškumo žiburėlis, sušvitęs pradinėse klasėse“. 
 

,,O jums, mažieji, ar patinka šokti, pasipuošus tautiniais rūbais?“ 
 
 

,, Man patinka šokti,  pasipuošus tautiniais rūbais, nes tai mūsų  tautos tradicijos. Tai labai 
gražu, šventiška.“           
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Dovilė: 
 
Emilija Vilkaitė:  
 
Marius Janušauskas: 
 
 
Benas Ilekis: 
 
Redaktorė:     
 
 

,,Kai aš šoku, pasipuošusi tautiniais rūbais, parodau, kad myliu Lietuvą“.  
 
,,Man  tai labai patinka, tada aš jaučiuosi tautinių šokių šokėja ir žinovė“. 
 

,,Man patinka šokti tautinius šokius, apsirengus tautiniais rūbais. Tada aš jaučiuosi tikru 
lietuviu“. 
 

,,Mūsų tautiniai rūbai – gražūs ir puošnūs“.  
  

,,Ačiū už pokalbį mokytojai Gražinai Bataitienei ir 4c klasės šokėjėliams. Linkime gražių 
akimirkų scenoje, žiūrovų katučių ir ištvermės. Auginkite ir puoselėkite mažose širdelėse 
gražius tautiškumo daigus.“ 

 
G. Bataitienės nuotraukoje- 4 c klasės šokėjai dainų ir šokių šventėje. 1-oji iš kairės – vadovė  Gražina Bataitienė, 1-

oji dešinėje – baletmeisterė Zita Rimkuvienė. 
 

Rugsėjo Pirmosios šventė 
 

,,Į žinių ir mokslo šalį” 
 

Mažieji 2b klasės mokiniai liturginiu šokiu ,,Šviesos paukštė” pasveikino susirinkusius moksleivius, jų tėvelius ir 
mokytojus (parengė mokytojai Gintaras Petraitis ir Rita Ratkevičiūtė).  Teatro grupės III kl. gimnazistai sveikino visus 
su Rugsėjo Pirmąja, paskelbė mokslo metų pradžią. 
 Iškilmingai nuskambėjo Lietuvos valstybės himnas, buvo iškelta gimnazijos vėliava. 

Direktorė Gražina Gailiūnienė kalbėjo: ,,Sveikinu visus sugrįžusius. Kurkite  savo svajonių mokyklą. Ieškokite savo 
talentų. Su šypsena sutikite kiekvieną dieną. Būkite laimingi visus metus”. 
Gimnazijos direktorė perskaitė Lietuvos prezidentės sveikinimą Rugsėjo Pirmosios šventės proga. 

Seimo narys Julius Dautartas sakė, kad norėtų būti gimnazistu. Linkėjo mokiniams šiame pastate, pavadintame 
Vyskupo Kazimiero Paltaroko vardu, rasti savo namus. Moksleiviams, mokytojams ir tėveliams- laimingų metų.  

Mažųjų šokis ,,Saulelė rieda“ dar priminė tik prabėgusią vasarą. 
Į Šv. Mišias Kristaus Karaliaus katedroje abiturientai atvedė už rankučių  nedrąsius pirmokėlius.                      

Dalyvavo tėveliai, mokytojai. Šv. Mišias koncelebravo J. E. Vyskupas Jonas Kauneckas ir katedros kunigai. Vyskupas 
sveikino vaikučius, pradedančius lankyti pirmąją klasę ir jau daug ką išmokusius abiturientus. Visus skatino atrasti savo 
talentus, juos vystyti ir puoselėti. Abiturientams linkėjo gerai išlaikyti egzaminus, kiekvienam atrasti savo kelią. ,,Jei 
būsite sąžiningi, darbštūs, klausysite Dievo, daug pasieksite“,- kalbėjo vyskupas.  

Ganytojas palaimino moksleivius, mokytojus ir tėvelius naujiems mokslo metams. 

 „Parodyk man, Viešpatie, savąjį kelią“ 

piligriminė kelionė, skirta  palaimintajam Jurgiui Matulaičiui pagerbti 

Rugsėjo 20 d. rytą  mūsų gimnazijos IIb klasės mokinės, viktorinos apie Palaimintąjį Jurgį Matulaitį nugalėtojos, 
susitiko su kitų Lietuvos katalikiškų mokyklų piligrimų grupelių nariais. Gavę J. E.Vyskupo Jono Kaunecko 
palaiminimą ir lydimi energingosios s. Reginos, piligrimai pajudėjo link Kauno. Pirmiausia apsilankėme Kauno marių 
pusiasalyje esančiame Pažaislio vienuolyne. Iš Kauno važiavome į Marijampolę. Čia 1750 m. buvo įsteigtas pirmasis 
Lietuvoje Marijonų vienuolynas, kurį caro represijų paveiktą atgaivino palaimintasis Jurgis Matulaitis. Mažosios 
bazilikos koplyčioje  1934 m. buvo perlaidoti arkivyskupo Jurgio Matulaičio palaikai. Lūginės kaime pamatėme 
iškilusį  koplyčios bokštą, kuris ženklina palaimintojo vaikystės ir jaunystės vietą. Po nakvynės Gižų bendruomenės 
namuose pajudėjome Lenkijos link. Trumpam sustojome Seinuose, pasigrožėjome Varšuvos senamiesčiu ir vėlai vakare 
pasiekėme tolimiausią kelionės tašką - Stary Licheną, kuriame įkurtas vienas pirmųjų Marijonų vienuolynų pasaulyje. 
1864 m. carui uždarius vienuolyną, vienuoliai buvo perkelti į Marijampolę. Pailsėję piligrimų namuose, aplankėme 
įspūdingą Švč. Dievo Motinos baziliką, kurios centriniame altoriuje yra stebuklinga Dievo motinos Ikona. Ši šventovė 
pagal dydį yra 7-a Europoje ir 11-a pasaulyje. Užlipome į bažnyčios bokštą (114 m.), kopėme į Golgotos kalną (25 m). 
Didelį įspūdį padarė Lichene esantis didingas paminklas Palaimintajam Jurgiui Matulaičiui (vienintelis visoje 
Europoje). Dienos bendrystėje prabėgo labai greitai. Kupini įspūdžių, pakylėti bendros maldos, susiradę daug draugų, 
sugrįžome namo.   

Mokytoja Vida Rudokienė 
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Juozo Brazausko knygos ,,Išlieka tai, kas parašyta” pristatymas 
  Gabrielės Petkevičaitės- Bitės bibliotekoje 

 

 
S.Skrebio nuotr.- 1-oje iš kairės – Juozą Brazauską sveikina europarlamentarė Radvilė Morkūnaitė – Mikulėnienė, 2-oje 

– kalba J. E. Vyskupas Jonas Kauneckas. 
 

Gražią rugsėjo 20-osios popietę į G. Petkevičaitės biblioteką rinkosi žmonės su gėlėmis rankose. Jos buvo skirtos 
istorijos mokytojui ekspertui Juozui Brazauskui pagerbti. Nauja mokytojo knyga ,,Išlieka tai, kas parašyta”- 
pedagoginių, istorinių, mokslinių, biografinių straipsnių rinkinys. 

Mūsų gimnazistų sveikinimas - daina,  brandžiausios knygos mintys. 
Bibliotekininkė Albina Saladūnaitė džiaugėsi mokytojo išleista knyga ir mokinių pastebėtomis jo  mintimis apie 

švietimą Panevėžyje, pirmąsias mokyklas, katedrą, vyskupą Kazimierą Paltaroką ir kitus žymius miesto žmones. ,,Tegul 
Europa priima mus tokius, kokie esame. Tai vilties dvasia”,- sakė renginio vedėja. 

Daug žymių žmonių atvyko pasveikinti Juozo. 
Europos Parlamento narė Radvilė Morkūnaitė- Mikulėnienė : ,,Labai svarbu žinoti savo tautos istoriją. Puiku, kai 

yra geras mokytojas, kuris padeda pažinti savo kraštą, jį pristato su didele meile. Dirbant Europos parlamente, jaučiasi, 
kai yra nežinojimas kurioje nors srityje. “ 

 Lietuvos Moterų lygos pirmininkė profesorė Ona Voverienė: ,,Panevėžys man visada asocijuojasi su prometėjiška 
dvasia. Pastebėjau, kad pačios geriausios mintys, tyrinėjimai iš didžiausių miestų traukiasi į mažesnius. Mokytojo 
asmenybė pradeda dominuoti. Jie rašo straipsnius pedagoginėmis, istorinėmis temomis, švietimo klausimais, leidžia 
knygas.” A. Maceina rašė: ,,Mokytojas- tarsi pranašas, jeigu jis remiasi tautos istorija.” Mokslininkė gerai įvertino 
mokytojo Juozo Brazausko knygą: ,, Kiekvienas straipsnis skirtas kažkuriai lietuvių tautos vertybei, į kurias ir 
orientuoja savo mokinius. Knygoje kalbama apie laisvę, tautos valstybingumą, vienybę, Lietuvos garbę. Šiuo laiku, 
įstojus į Europos Sąjungą, turime išsaugoti savo tautines vertybes, papročius.                                                             

Sveikino Liutauras Kazlavickas, Lietuvos Respublikos Ministro pirmininko patarėjas švietimo klausimams. Jis 
perskaitė ir perdavė Juozui Brazauskui  Ministro pirmininko V. Kubiliaus sveikinimą  ir atminimo dovaną.  

Teologijos mokslų daktaras Gediminas Jankūnas (buvęs V.Žemkalnio gimnazijos mokinys) išreiškė mintį, kad 
Juozas Brazauskas savo knygomis prisideda prie tautos rūmo statybos. Kalbėjo Pakruojo ,,Atžalyno”gimnazijos 
istorijos mokytojas Vidutis Skirmantas, Panevėžio Kraštotyros muziejaus direktorius Arūnas Astramskas, 
kraštotyrininkas Vytautas Baliūnas ir kiti, taip pat jubiliato artimieji. O J.E. Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas 
pavadino Juozą baltuoju metraštininku ir paprašė jo parašyti knygą apie kunigą Alfonsą Lipniūną. Dailininkės  Marcės 
Katiliūtės dukterėčia pasakė: ,, Juozai, nuo tada, kai parašei knygą apie Marcę Katiliūtę, tapai mūsų šeimos nariu. 

60 metų sukaktį švenčiantis Juozas Brazauskas dėkojo susirinkusiems pagerbti ir jį sveikinusiems, kalbėjo: ,,Su 
mokiniais visada lankiau žymias Lietuvos vietas, kampelius, taip jie brendo, suprato, kas yra mūsų  ir kitų kultūra. 
Užauginkime žmogų su tautine savigarba, tada jis galės būti ir Europos piliečiu. Ši knyga- tai mano dvasinis 
testamentas vaikams.” 

 
Regina Stumbrienė 

 
Dosnusis ruduo atkeliavo į Gamtos mokyklą. 1c klasės Rudens kraitelė 1a ir 1c klasėje 

2012-09-19d 1a klasės mokiniai pabuvojo Gamtos mokykloje, aplankė joje gyvenančius gyvūnus. Su didele tėvelių 
pagalba dalyvavo parodoje ,,Rudens kraitelė 2012" ir pristatė ,,Dviratuko" kompoziciją. 

 Mokytoja Gitana Garlienė 
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1c klasės mokinukai ir jų tėveliai dalyvavo akcijoje ,,Rudens kraitelė 2012“ ir paruošė ekspoziciją  ,,Gyvenk 
sveikai“. Kviečiame visus apsilankyti parodoje, pasisemti kūrybinių minčių ir nepamiršti rudens gėrybėmis paremti 
Gamtos mokyklos augintinius visus metus. 

Mokytoja Aina Cimermonienė 

Maironiečiai šventė Maironio ir Baltų vienybės dieną Raudondvario pilyje 

 
      Rugsėjo 22 dieną maironiečiai su būrelio vadove Regina Stumbriene dalyvavo Lietuvos Maironiečių draugijos 
renginyje – Baltų vienybės dienos minėjime, o kartu pagerbė mūsų tautos dainių- Maironį (spalio mėnesį bus minimos 
150-osios kunigo, poeto gimimo metinės). Dalyvavo apie 800 maironiečių ir jų vadovai. Dvaro pastatai dabar 
restauruojami, bet aplinka labai jauki, kieme žydi rožės. Žiūrėjome raudondvariečių parengtą programą: tai sveikinimai, 
dainos, švelni kanklių muzika. Vėliau visa maironiečių kolona pajudėjo į Panemunę, Ringovės kaimą. Vaidilutės ant 
didžiulio piliakalnio užkūrė laužą, o gražiame pušyne prie Nemuno buvo pašventintas kryžius- stogastulpis, skirtas 150 
–osioms Maironio gimimo metinėms (jis buvo pastatytas Lietuvos Maironiečių draugijos pirmininko Eugenijaus 
Urbono iniciatyva, darbus organizavo raudondvariečiai). Maironiečiai ir svečiai dainavo Maironio dainas. 

Maironiečių būrelio vadovė Regina Stumbrienė 

Edukacinė gimnazijos pirmūnų išvyka į Dzūkiją 

Rudeniu nuauksinta rugsėjo diena gimnazijos pirmūnus pakvietė grožėtis ir pažinti vieną gražiausių Lietuvos 
regionų – Dzūkiją. Pirmasis aplankytas objektas – Merkinės piliakalnis, įsikūręs Merkio ir Nemuno santakoje, 
kairiajame Stangės upelio krante. Kalvą iš trijų pusių juosia Nemuno ir Stangės slėniai, o iš šiaurės jį gilia dauba 
atskiria nuo gretimų aukštumų.  Merkinės pilis greičiausiai pastatyta XIII a., o  XIV a. – XV a. pr. tapo svarbiausiu 
panemunės kariniu – strateginiu centru kovose su Livonijos ordinu. Tęsdami kelionę mokiniai turėjo progą susipažinti 
su Liškiavos apylinkių kultūros paveldu. Liškiava  rašytiniuose šaltiniuose minima jau nuo 1044 metų. Regionas garsus 
savo architektūros paminklais: XIV - XV a. pilis, bokšto liekanos, XVII a. pabaigos sakralinis ansamblis (bažnyčia, 
buvęs dominikonų vienuolynas), paminklinis stulpas su Šv. Agotos skulptūra; daug dailės paminklų, išlikusių bažnyčios 
viduje nuo XVII. Kelionei įpusėjus atvykome į Druskininkus, aplankėme M. K. Čiurlionio memorialinį muziejų, kuris 
įkurtas šio žymaus menininko tėvų namuose. Čia suteikiama galimybė prisiliesti prie Čiurlionio asmeninio autentiško 
gyvenimo. Be abejo,  mokinius nustebino miesto  parke įrengtas muzikinis fontanas, kuris įsijungia tam tikru nustatytu 
metu ir pradžiugina parko lankytojus įspūdingu vandens, muzikos ir šviesos šokiu. Įspūdingą kelionę vainikavo 
aplankyto ,, Girios aido“ muziejaus eksponatų įvairovė bei Raigardo slėnio grožis. 

Mokytojos Vida Gaušienė, Edita Daugelavičienė 

Tarptautinės Mokytojo dienos minėjimas  
 

Scenoje –raudoni šermukšnių taškai ir rudens nudažytų lapų šnaresys. Groja gimnazijos instrumentinis ansamblis, 
vadovaujamas muzikos mokytojos  Jecintos Garbaliauskienės. Salėje pasklido vasariškas čiobrelių kvapas (ateitininkai 
ir mokyklos savivaldos nariai vaišino mokytojus arbata). 

Gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė sveikino visus su žiedais pasipuošusiu rudeniu, linkėjo prasmingų dienų.,, 
,,Tarptautinę Mokytojo dieną mes švenčiame su mokiniais. Tegul ji būna graži, tegul ji visada bus sekmadienis. Aš 
labai dėkoju savo gimnazijos mokytojams. Mes visada kartu. Linkiu visiems stiprybės, sveikatos.”  
Almai Kazlauskienei įteikė Panevėžio miesto Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjo padėkos raštą ir puokštę gėlių. 
Buvo pasveikinti jubiliejų švenčiantys mokytojai. Visą pedagogų kolektyvą sveikino gimnazijos mokinių savivalda 
(vadovė – Vida Rudokienė), ateitininkai su Dalia Tabokiene visiems mokytojams įteikė pačių pagamintus atvirukus, 
kuriuose buvo įrašyti sveikinimo žodžiai. Krentant paauksintiems klevų lapams, mergaitės nuotaikingai šoko tvistą 
(vadovas – Gintaras Petraitis). Mokytojos Zitos Pilkauskienės vadovaujamas gimnazijos choras atliko šventinį dainų 
popuri, mokytojai ir mokiniai plojimų negailėjo mūsų dainininkėms Gretai ir Indrei už dainą ,,Tu nebijok, aš spindulys 
auksinis, šiltas...” 

Nostalgiškai nuskambėjo mus jau palikusio mokytojo Antano Vaičikonio eilės... Sužibo žvakių liepsnelės.   
 Jau tradicja tapusi graži šventė Cido arenoje – tai miesto dovana mokytojams.  Įdomus ir šiltas gimnazistų 

sveikinimas, jaudinanti J.E. vyskupo Jono Kaunecko padėka, miesto mero Vitalijaus Satkevičiaus ir kt. žodžiai.. Seimo 
narys Juliaus Dautartas prisiminė mokyklą, šią šventę, o istorijos mokytojui ekspertui Juozui Brazauskui jubiliejaus 
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proga įteikė Seimo pirmininkės Irenos Degutienės padėkos raštą. Labai graži dovana mokytojams -,,EL FUEGO” 
grupės dainininkų koncertas. 

 
 

 
Tikėjimo metų pradžia 

 
 

Spalio 11d. (ketvirtadienį), kviesdamas ,,iš naujo atrasti tikėjimo kelią, kad vis aiškiau aikštėn iškiltų susitikimo su 
Kristumi džiaugsmas ir atnaujintas siekis su Juo susitikti", popiežius Benediktas XVI iškilmingai skelbia Tikėjimo metų 
pradžią. Jie tęsis iki 2013 m. lapkričio 24-osios.Tą dieną gimnazijoje direktorės pavaduotoja sielovadai Kristina 
Rankelytė mokinius  su mokytojais kvietė melstis prieš pirmąją pamoką, kalbėti ar skaityti maldą  "Tikiu".  
Kristaus Karaliaus katedroje šv. Mišias, skirtas naujų Tikėjimo metų pradžiai, koncelebravo J.E.  vyskupas Jonas 
Kauneckas ir Panevėžio vyskupijos kunigai. Dalyvavo gausus tikinčiųjų būrys, mūsų gimnazijos mokytojai    ir 
abiturientai. Vyskupas kalbėjo apie dabar labai plačiai paplitusią visuomenės moralės krizę. Kaip vieną iš pavyzdžių 
ganytojas pateikė daug atgarsių  spaudoje sulaukusią režisieriaus Romeo Castelluci spektaklį ,,Apie Dievo  Sūnaus 
veido koncepciją“. Vyskupas teigė, jog šis spektaklis – tai didžiausias pasityčiojimas iš Kristaus ir visų tikinčiųjų, to 
negalima toleruoti ir pagyrė protesto akciją surengusius žmones. Tačiau šis pavyzdys nėra vienintelis. Juk iš Jėzaus 
Kristaus yra tyčiojamasi nuolatos įvairiose gyvenimo situacijose. Tad turėtume sunerimti dėl visuomenės iškeliamų 
,,vertybių“, sutelkti visas jėgas ir kovoti, kad taip nebūtų. Geriausias kovos būdas – malda. Reikia niekada neapleisti 
maldos, nuolat melstis už tuos, kurie yra pasiklydę gyvenimo kely ir nebežino, kas yra tikroji šviesa.  

Šios šv. Mišios ne tik paminėjo Tikėjimo metų pradžią, bet ir mus privertė susimąstyti apie vis blogėjančią 
visuomenės moralę. 

 
IV gb klasės abiturientė, jaunoji žurnalistė Rūta Rutkūnaitė 

 

Mainų programa 

,,Branginu tave” 

Spalio 15-19 dienomis vyko VšĮ Kazimiero Paltaroko ir Vilniaus ,,Versmės“ katalikiškųjų gimnazijų mainų 
programos II-asis etapas. Pirmadienio popietę šiltai sutikome svečius ir išsiskirstėme į namus.  Paskui vyko programa 
gimnazijoje: žaidėme, aptarėme  pavasarį Vilniuje vykusį  pirmąjį mainų  etapą.  Kitomis dienomis supažindinome 
vilniečius su  mūsų gimnazijos gyvenimu ir dalyvavome pamokose. Po pamokų turėjome įvairios veiklos: antradienį - 
diskoteka, trečiadienį lydimi pavaduotojos Violetos Dumbrienės dalyvavome  ekskursijoje J. Miltinio teatre, o 
ketvirtadienį kartu su mokytojais Jurgita Šadauskiene ir Kęstučiu Meliūkščiu išvykome į Truskavą. Pakeliui aplankėme 
Čičinsko kalną, Krekenavos regioninio parko lankytojų centrą, Pašilių stumbryną. Truskavoje jaukiai apsistojome 
parapijos rekolekcijų namuose. Ten susitikome ir diskutavome su mūsų mokyklos kapelionu Mindaugu Kučinsku,  
kartu šventėme šv. Mišias, ruošėme vakarienę. Nors kitą rytą buvo liūdna atsisveikinti, visi likome labai patenkinti 
geranorišku, šiltu  ,,namų šeimininko“ kunigo Mindaugo priėmimu. Mums ten buvo gera. Grįžome pilni gražiausių 
įspūdžių.  

Samanta Kietytė, II gd klasė 

Sveikiname! 

Plakato konkurse ,, Sveikata Jūsų rankose” Monika Brukštutė (IIIgc). Rasa Rimšaitė (Igc kl.) laimėjo II ir III vietas. 
Spalio pabaigoje  gimnazijos antrokų futbolo komanda antrųjų klasių Panevėžio miesto  mažojo futbolo 

olimpiniame festivalyje laimėjo II-ąją vietą. Geriausiu žaidėju tapo Silvestras Lapinskas (2b kl.). 
Pirmokų rinktinę – Panevėžio miesto pirmųjų klasių futbolo olimpinio festivalio nugalėtoją. 
Panevėžio moksleivių fotografijos konkurse ,,Panevėžys – mano (dviračių) miestas“ X-XII klasių grupėje Salvija  

Vaičikonytė IIgc ir Agnė Šidlauskaitė IIIgc tapo laureatėmis (vadovas – Stasys Skrebys). 
Vaikų bibliotekos ,,Žalioji pelėda“ rašinių konkurse ,,Panevėžys – miestas, kuriame gyveni“ laureatai: 2c kl. 

Medeinė Kunickaitė ( mokytoja K. Tamauskienė ), Austėja Glušokaitė ir Jogailė Glinskytė (3a kl.) - mokytoja D. 
Kepalienė ir 4b kl. Aušrinė Macijauskaitė ( mokyt. V. Babrauskienė). 

Liną Buivydaitę (IIgb), Viktoriją Kulikovaitę ( IIIga)  ir Salviją Vaičikonytę (IIgb) tarptautinio dailės konkurso, 
skirto pasaulinei gyvūnų dienai, baigiamajame renginyje buvo apdovanotos diplomais. 
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Vertimų ir iliustracijų konkurse ,,Tavo žvilgsnis“ nugalėtojais tapo šie mūsų gimnazijos moksleiviai: Agnė 
Deksnytė, Indrė Dobilaitė, Patricija Vasiliauskaitė- už vertimą iš rusų kalbos (mokytoja J. Balčiūnienė), už vertimą iš 
anglų kalbos - Agnė Adomavičiūtė, Mindaugas Kęstaitis (mokytoja R. Vaišnorienė), Kotryna Štaliūnaitė (mokytoja V. 
Skemundrienė), Monika Uborevičiūtė, Rūta Rutkūnaitė (mokytoja Rita Gibienė), Rusnė Šipelytė ir Vytas Paliukas 
(mokytoja Genovaitė Breivienė), Enrika Vilimaitė –už iliustraciją ( mokytoja J. Balčiūnienė). 

Sveikos gyvensenos renginiai 

Per rugsėjo mėnesio trečią ir ketvirtą savaites K. Paltaroko gimnazijos socialinės pedagogės ir psichologė lankėsi 
pas mažuosius, 1 ir 2 klasių mokinius, kuriems pravedė paskaitėlę „Sveikatos ABC", pristatė sveikus produktus, kalbėjo 
apie sveiką mitybą bei gyvenseną. Kartu su mokiniais darė užduotėles, iš kurių  suorganizuota parodėlė. O rugsėjo 28 
dieną gimnazijoje vyko  renginukas 3-okams – „Sveikos gyvensenos  akademija“ - tai Panevėžio miesto savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmimo programos remiamo projekto: ,,Mūsų gimnazija - sveikatingumo oazė -2“ 
renginukas.  Trečiokai pristatė sukurtus gražius plakatus apie sveikatą ir aktyviai dalyvavo renginyje, kurį vedė 
aštuntokės. Jos mokė mažuosius sveikai gyventi: kalbėjo apie sveikus produktus, kartu su mokiniais kūrė sveikatos 
receptus ir sveiko žmogaus portretą, sprendė kryžiažodžius ir sportavo. 

Džiugu, jog visi mokiniai ne tik aktyviai dalyvavo, bet ir prižadėjo laikytis sukurtų sveikatos taisyklių. Dėkojame 
visiems dalyviams ir linkime toliau stiprinti sveikatą vitaminu C – daugiau šypsotis.  

Socialinės pedagogės Edita, Kristina ir psichologė Daiva. 

Š.m. spalio 23-24 dienomis mūsų gimnazijoje vyko sveikatingumo renginys 5-toms ir 6-toms klasėms. Penktokams 
ir šeštokams buvo kalbama apie sveikatą, fizinio aktyvumo naudą, koks yra netinkamas maistas ir kaip jis kenkia 
žmogaus organizmui. 

Renginio metu vaikai atliko įvairias užduotis: piešė sveikatos piramides, pristatė savo namų darbus, susijusias su 
sveikata, kūrė šūkį apie sveikatą, rašė svarbiausias sveikos mitybos taisykles. Sveikatos ABC renginio mokytojos – tai 
mokinės Laura, Gintarė ir Martyna, kurios vedė mokinius sveikatos keliu, pristatė skaidres apie sveikatą. 

Todėl klasės buvo nominuojamos kaip „Šauniausios“, „Kūrybiškiausios“, „Sveikatingiausios“. Komisija įteikė 
klasėms ne tik diplomus, bet ir po simbolišką apdovanojimą susijusią su sveikata. 
Mokiniai pagilino savo žinias, mokėsi būti ne tik sveiki, bet ir draugiški vieni kitiems. 

Socialinės pedagogės 

Spalio mėnuo – sveikatos stiprinimo mėnuo 

2012 m. spalio mėn. 4d. gimnazijoje vyko 7-8 kl. berniukų draugiškos futbolo  varžybos. 
Sveikiname 7c, 7d, 8a, 8d klasių moksleivius atvykusius dalyvauti renginyje  „Spalio mėnuo – sveikatos stiprinimo  

mėnuo”. 
Draugiškų susitikimų nugalėtojais tapo - 8d kl. komanda, antra liko - 7d. komanda, trečia  - 8a kl. komanda. 

Kūno kultūros mokytojai Kęstutis Meliūkštis ir Vasilijus Semčičinas 
 
 

 Spalio 22 –oji – gimnazijos vardadienio diena 

Vyskupo Kazimiero Paltaroko 137-ųjų gimimo metinių 
minėjimas 

Spalio 22 d. Kristaus Karaliaus kriptoje pradinių klasių mokiniai malda ir 
giesmėmis paminėjo Vyskupo Kazimiero Paltaroko 137-ąsias gimimo metines. 
Mažieji paltarokiečiai eidami Vyskupo svajonių taku, jungiančiu bažnyčią ir 
mokyklą, mokslą ir tikėjimą, prisiminė  pamokymus vaikams ir pasiryžo 
pateisinti Vyskupo troškimą: „Būkite geros dvasios ir neškite ją kitiems.     

Mokytoja metodininkė Gražina Bataitienė 
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Vyko šventiniai renginiai. Pradėjo rytmečiu Kristaus Karaliaus katedros kriptoje, kur 
palaidotas Vyskupas Kazimieras Paltarokas, dalyvavo pradinių ir 6-8 klasių mokiniai bei jų 
mokytojai, klasių vadovai. 5c klasės mokiniai su auklėtoja Irena Savickiene važiavo 
ekskursijon į Gailionis – Vyskupo K. Paltaroko tėviškę. Tradicinį žygį dviračiais (53 km.) į 
Vyskupo tėviškę su kūno kultūros mokytojais Kęstučiu Meliūkščiu ir Vasilijumi Semčičinu 
įveikė grupė I-III klasių gimnazistų.  

Koplytėlėje vyko istorikų konferencija ,,Vyskupo Kazimiero Paltaroko kelias“.  
Pranešimus skaitė III-gc klasės mokinės Aušrinė Klydžytė ir Jomantė Čičirkaitė tema K. 
Paltaroko pastangos įkurti mažąją kunigų seminariją Panevėžyje“ (vadovė – mokytoja 
metodininkė Rima Kemzūrienė), Beatričė ir Simas Lukėnai (IIIgc kl.) parengė pranešimą 
,,Pirmasis Panevėžio Vyskupas K. Paltarokas. Jo pedagoginė ir literatūrinė veikla“ (vadovas 
mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas), Martyna Galūzaitė, Viktorija Kulikovaitė, Eivina 
Kriaupaitė ir Samanta Flenderytė iš IIIga kalbėjo apie Vyskupą Kazimierą Paltaroką – 

Kristaus Karaliaus katedros statytoją. Šiuos gimnazistus parengė mokytoja metodininkė Alma Kazlauskienė. 
Moksleiviai naudojo informacines technologijas (demonstravo skaidres). Išsamiai ir įdomiai atsiminimus apie garsųjį 
Vyskupą pasakojo J.E amžininkas kanauninkas Bronius Antanaitis, rodė autentiškas nuotraukas iš asmeninio albumo. 
Konferencijoje dalyvavo direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė, direktorės pav. sielovadai Kristina 
Rankelytė. III-ųjų gimnazijos klasių moksleiviai susidomėję klausėsi pranešėjų bei kanauninko pasakojimo ir, manau, 
sužinojo daug naudingos informacijos. 

IVgb klasės gimnazistai vyko sielovadinėn kelionėn į Palendrius su klasės vadove Ramune Nefiene ir tikybos 
mokytoja Loreta Armalyte, kiti IV-ųjų klasių gimnazistai  (klasių vadovės Jolanta Balčiūnienė ir Rima Kemzūrienė)  
dalyvavo susitikime su kunigu, mokslų daktaru, kapitonu Virginijumi Veilentu, dar viena grupelė lankėsi Marijos 
tarnaičių vienuolyne. 

Gimnazijoje dar vyko nuotaikingi ir gražūs renginiai: tradicinis konkursas ,,Šok ir išmok“ (vadovas ir organizatorius 
Gintaras Petraitis) bei gimnazistų krikštynos. 
 
    

2012 –ieji – Maironio metai 
 
 

Gimnazijos maironiečiai – Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjime 
Panevėžio miesto Dailės galerijoje 

 
 

 
Spalio 18 dieną maironiečiai su savo būrelio 

vadove dalyvavo  kunigo, poeto Jono Mačiulio 
Maironio 150-ųjų gimimo metinių minėjime. 

Įžanginį žodį apie Maironį tarė Dailės 
galerijos darbuotoja Virginija Januševičienė. 
Įdomu buvo klausytis kraštotyrininkės Stasės 
Mikeliūnienės atsiminimų apie Maironį, kai jis 
gyveno Krekenavoje, poeto ryšius su 
J.E.Vyskupu Kazimieru Paltaroku. Ši moteris 
atsimena Maironį, jį pažino. Maironio eiles 
skaitė ir dainavo ,,Vilties” pagrindinės, V. 
Žemkalnio gimnazijos  jaunimas. Mūsų 
gimnazijos abiturientas Lukas Benašas kaip 
jaunasis aktorius skaitė eilėraštį ,,Medvėgalio 
kalnas”. Solistas Danieliaus Sadauskas atliko 
dainas, parašytas pagal  Maironio eilėraščių 
žodžius. Susirinkusieji maironiečiai, mokytojai 
ir  vyresniosios kartos miesto gyventojai  
klausėsi ir buvo sužavėti jo sodriu balso tembru, 

gražiu atlikimu. 
Maironio 150-ųjų gimimo metinių proga už kūrybinį darbą mūsų maironietėms Gerdai Ščerbickaitei, Brigitai 

Marciuškaitei (IIgb kl) ir kitiems miesto maironiečiams bei jų vadovams buvo įteikti Lietuvos Maironiečių draugijos 
pirmininko Eugenijaus Urbono padėkos raštai. Lietuvos Maironiečių draugijos įkūrėjas ir vadovas Eugenijus Urbonas 
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buvo apdovanotas paauksuotu Maironio metų medaliu. Jis susirinksiems pristatė knygą, išleistą jo iniciatyva, ,,Maironio 
kelias“.  
,,Tai gražus Lietuvos Maironiečių draugijos metraštis“,  papildytas  gausia medžiaga apie Maironį, patys gražiausi 
maironiečių darbai, keliai, takai. Ar reikia šios kartos jaunimui Maironio?“ ,- klausė istorijos mokytojas ekspertas 
Juozas Brazauskas.   
Minėjimą užbaigė giesmė ,,Lietuva brangi“, kurią atliko solistas Danielius Sadauskas, pritarė dar  maži ir jauni 
maironiečiai, mokytojai, vyresnioji miesto karta. 

Maironio reikia vaikams, kai jis skamba Dailės galerijos, Trakų pilies skliautais, kai keliaujame Maironio takais ir 
kalbame gražia savo gimtąja kalba. 

 
Maironiečių būrelio vadovė Regina Stumbrienė 

Gimnazijoje skamba Maironis 

2012 - lietuvių  poeto Maironio metai. Kad jo 
brandi, klasika tapusi poezija paliestų bręstančius 
protus ir širdis, gimnazijoje vyko projektas „Būti su 
Maironiu''. Lapkričio 7 dieną vyriausieji gimnazistai 
dalyvavo poezijos ir muzikos šventėje „Pavasaris. 
Anava, Maironis jau žydi'', girdėjo profesionalų - 
aktorės D. Jankauskaitės, birbynininko K. Mikiškos 
ir kompozitoriaus bei atlikėjo A. Kulikausko- 
sceninę kompoziciją. 5-8 klasių mokiniai rinkosi į 
netradicinę pamoką, atskleidusią kūrėjo asmenybę 
(aštuntokų skaitomos ištraukos iš A.Ruseckaitės 
knygos „Šešėlis''), klausėsi trečios klasės gimnazistų 
deklamuojamų eilių. Savų skaitovų žodis buvo šiltas 
ir tikras, priartino poeto  išgyvenimų spektrą. Dar 
daugiau emocijų mokiniai patyrė, girdėdami 
nufilmuotų savo bendraklasių skaitomus Maironio 
eilėraščius. Argi ne nuostabu, kai tą patį žodį taria 
šeštokė ir dvyliktokas, baladę skaito mama su dukra arba kūrybos gelmę atskleidžia senelė? Tai dar sykį patvirtina, kad 
tikras kūrėjas lieka amžinas ir suprantamas skirtingoms kartoms. 

Taigi galime drąsiai sakyti, kad Maironio jubiliejus buvo graži galimybė prisiliesti prie  poezijos, o mūsų 
gimnazistai  bent truputį pajuto tikro kūrėjo dvasios  turtingumą. 

Stasio Skrebio nuotraukoje – gimnazistai skaito Maironį. 

Lietuvių kalbos mokytojų metodikos grupės pirmininkė Zita Kontrimienė 

Krikščioniškųjų vertybių dienos 
 

Įvairių klasių mokiniai su savo auklėtojais dalyvavo krikščioniškų vertybių ugdymo dienose. 
Rugsėjo 25 dieną 6c klasės mokiniai su auklėtoju Stasiu Skrebiu ir tikybos mokytoja Loreta Armalyte dalyvavo 

krikščioniškų vertybių programoje ,,Ar verta gyventi?” Jie piešė, kalbėjosi , mąstė apie brangiausią Dievo dovaną – 
gyvenimą. 

IIgd klasės mokiniai su auklėtoju Kęstučiu Meliūkščiu aplankė Palėvenės Dominikonų bažnyčią ir vienuolyną.Vyko 
viktorinos, vaidybiniai žaidimai. 

 Spalio 11 dieną 6b klasės mokiniai su auklėtoja Jurgita Šadauskiene kėlė klausimą, ,,Ar verta gyventi?” Pagaminę 
lankstinukus ,,Gyvenimas – Dievo dovana“ , dalino juos žmonėms gatvėje. Gyvenimo prasmės klausimus bandė spręsti, 
remdamiesi Šventuoju Raštu bei vyresniųjų žmonių mintimis.   

Spalio 17 dieną 8a ir 8d klasių mokiniai su klasių vadovėmis Dalia Dambrauskiene  ir Snieguole Butkute lankėsi 
Pažaislio vienuolyne, Kauno arkivyskupijos Jaunimo centre (KAJC), Kauno krikščioniškuose gimdymo namuose, IX 
forte. KAJC –tai Kauno arkivyskupijos kurijos padalinys, įsteigtas 1994 m. Jaunimo sielovada Kauno arkivyskupijoje 
yra jaunų žmonių palydėjimas susitikti su Jėzumi Kristumi, bažnyčios bendruomenė padeda jaunuoliams apsispręsti 
tikėti ,palydėdama juos krikščioniško gyvenimo keliu.  

Iga ir Igb gimnazistai (auklėtojos- Zita Pilkauskienė ir Vida Rudokienė) lankėsi Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčioje. 
Susitiko su kunigu Ryčiu Gurkšniu SJ. Jis trumpai pristatė bažnyčios istoriją, jėzuitų vienuoliją, pasidalijo apmąstymais 
apie jauno žmogaus pašaukimą. 
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Lapkričio 16 dieną 7b klasės mokiniai su auklėtoja  Rita Rimšiene aplankė Viešpaties Apreiškimo vienuolyną 
Senuosiuose Trakuose. Jie kalbėjosi su šv. Jono apaštale seserimi Emilija iš Prancūzijos.   

Lapkričio 19 dieną 7d klasės mokiniai su klasės vadove Rima Vaišnoriene viešėjo pas gimnazijos kapelioną 
Mindaugą Kučinską Truskavoje. Žiūrėjo kino filmą ,,Lemiamas metimas”, suprato, jog jų gyvenimo pagrindas – 
tikėjimas, kuris padeda iškovoti pergalę  ne tik aikštelėje, bet ir asmeniniame gyvenime, tobulinti tarpusavio santykius 
šeimoje. Aplankė Truskavos Šv. Dvasios bažnyčią, gėrėjosi jos puošnumu. 

Lapkričio 28 dieną 7c klasės mokiniai, globojami mokytojos Editos Daugelavičienės ir psichologės Daivos 
Pšitulskienės, aplankė Paberžę, Ši vietovė mena 1863 m. sukilimo vadą Antaną Mackevičių, čia palaidota keletas 
sukilimo dalyvių. Paberžėje 1966- 2005 metais gyveno ir dirbo kunigas, vienuolis Algirdas M. Dobrovolskis (Tėvas 
Stanislovas). Paberžėje eksponuojami Lietuvos menininkų darbai, skirti sukilimui ir Paberžei, šiose apylinkėse dirbusio  
Vinco Svirskio kryžiai. 

Igb ir Igc kalsių gimnazistai su auklėtojomis Alma Kazlauskiene ir Audrone Gudyniene susipažino su Baltriškių 
Tiberiados broliais, pabuvojo jų bendruomenėje, dalyvavo šv. Mišiose, apžiūrėjo jų ūkį bei padėjo dirbti. 

IIa gimn. klasė su vadove Rita Gibiene dalyvavo krikščioniškųjų vertybių programoje Pumpėnuose. Kunigas 
 Domingo Avellaneda papasakojo apie Pumpėnų bendruomenę, Įsikūnijusio Žodžio kongregacijos seserys pravedė 
pokalbį - diskusiją apie tikrąsias ir tariamąsias vertybes. Kartu šventė  šv. Mišias Švč. M. Marijos Škaplierinės 
bažnyčioje. Agapės metu dalinosi ne tik duona, bet ir žodžiu. 

 
Dešimtokų akimirkos Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje 

Mainų programa 
 

 Š.m. lapkričio 21 – 24 dienomis šeši mūsų gimnazijos moksleiviai dalyvavo mainuose su Vilniaus Jėzuitų 
gimnazija. Esu įsitikusi, jog šią mokyklą žino kiekvienas Lietuvos moksleivis. Juk neveltui Jėzuitų gimnazija 2012 m. 
savaitraščio ,,Veidas“ reitinge yra trečioji mokykla Lietuvoje pagal mokinių laikytų egzaminų rezultatus. Su šios 
mokyklos aukštu mokymosi lygiu turėjome galimybę susipažinti ir mes. Mokytojai – ekspertai, televizijos laidose 
dalyvaujantys asmenys... Štai kokios asmenybės tas kelias dienas dėstė mums. Pripažįstu, tikrai pajutome, jog sėdime 
ne savo mokyklos suoluose. Žinoma, kai kurios pamokos buvo mums itin įprastos. Tačiau kitos... Aš supratau, jog yra 
dar daug dalykų, kurių tikrai nemoku. O Jėzuitų dešimtokai moka. Tokios mintys suteikė motyvacijos. Iš tiesų, 
motyvacija – tai viena stipriausių Jėzuitų gimnazijos pusių. Į šią gimnaziją susirenka tie, kurie tikrai nori mokytis, tikrai 
nori pasiekti. Turbūt būtent dėl to šios gimnazijos mokinių pasiekimai tikrai dideli. 

Katalikiškoji gimnazijos pusė: prieš pamokas mokiniai, kaip ir mūsų mokykloje įprasta, sukalba maldelę arba 
minutę ar dvi skiria apmąstymams, kažkokio prašymo mintyse išsakymui. Paskutinei  pamokai besibaigiant, kuris nors 
iš mokinių padėkoja už šią dieną mokykloje. Prie gimnazijos - Šv. Kazimiero bažnyčia, kurioje sekmadieniais lankosi 
gimnazijos moksleiviai su šeimomis. Buvome jos požemiuose, kuriuose apžiūrėjome jėzuitų kankinimo kambarį. 
Nesijaudinkite, tai tik nedidelis kambariukas, kuriame didžiausia bausmė – galinti išsivystyti klaustrofobija. Taip pat 
turėjome galimybę apžvelgti bažnyčios vidų iš viršaus. Nepasakosi, kokiomis sąlygomis mes ten patekome. Užtenka 
paminėti, jog buvo itin tamsu (bažnyčią apžiūrinėjome jau sutemus). O bažnyčia iš viršaus... Net ir šiek tiek bijančiam 
aukščio, viskas atrodė tikrai labai gražu ir  nebaisu. 
    Ką belieka pasakyti? Jei kada nors atsirastų galimybė apsilankyti Vilniaus Jėzuitų gimnazijoje – nepraleiskite progos, 
nes man tai buvo labai įdomi patirtis. 
 

Diana Malickaitė IIgd 
 

Projektas ,,Sveikame  kūne- sveika siela“ 
 

 
VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje 2012 metais nuo gegužės iki gruodžio mėnesio pabaigos vyko 

projektas ,,Sveikame kūne – sveika siela“, 
finansuojamas  Panevėžio miesto Savivaldybės 
visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 
projekto lėšomis. Tikslas- skiepyti bendruomenės 
nariams fizinio aktyvumo įpročius, formuoti mokinių, 
tėvų ir mokytojų teisingą supratimą apie taisyklingos 
laikysenos, sveikos gyvensenos reikšmę sveikatai.  
Mūsų gimnazijos sporto salės užimtumas gana didelis, 
yra mokinių su netaisyklinga laikysena, regos 
sutrikimais,  dėl to norėjome šio projekto metu įsigyti 
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šiaurietiškų lazdų ir jas panaudoti kūno kultūros pamokų metu.  Projektą vykdė vyresnioji kūno kultūros mokytoja 
Nijolė Ridikienė, sveikatos priežiūros specialistė Sandra Alejūnienė ir žmogaus saugos vyresnioji mokytoja Asta 
Prūsienė.    

Projektas buvo pristatytas gimnazijos bendruomenei, vyko akcijos: ,,Blogiems įpročiams –ne, sveikiems- taip“, 
,,Judėjimas sveikatos labui“,  ,,Einu į mokyklą pėsčiomis“, ,,Mano geriausia transporto priemonė – dviratis“, 
,,Energetiniams gėrimams- ne“. Jos skirtos žalingų įpročių prevencijai ir fiziniam aktyvumui  propaguoti.  Gimnazijos 
moksleiviai dalyvavo konkursuose: ,,Smagieji bičiuliai. Personažų iš sveikatos piramidės kūrimas“,  ,,Vaisių ir daržovių 
mitingas“ (1-8 klasėse). Konkursai buvo skirti pasaulinei sveikatos dienai paminėti. Šio projekto metu vyko daug 
renginių: ,, Judėjimas muzikiniu ritmu“, ,,Sveikatos piramidės kūrimas“, ,,Sveikame kūne- sveika siela“, ,,Dvi minutės 
šlovės – aerobinių žingsnelių junginys“, ,,Sveikatos receptas“, sporto (krepšinio, kvadrato varžybos), kineziterapines 
mankštas vedė  Andžela Kotova, gruodžio 6 dieną gydytoja Dalia Zackevičienė iš ,,Pilėnų“ šeimos klinikos  skaitė 
paskaitą ,,Mokinių taisyklingos laikysenos receptas“.  

Mes labai džiaugiamės, kad šio projekto metu moksleiviai daug ką sužinojo apie savo sveikatos stiprinimą, aktyviai 
sportavo, o 30 porų šiaurietiškų lazdų, kurias įsigijome šio projekto metu,  jau panaudojamos kūno kultūros pamokose.  
Moksleivių žiemos atostogų metu jas išbandys ir mokytojai bei kiti gimnazijos darbuotojai. 

 Projekto organizatoriai lankstinukus ,,Sveikos gyvensenos receptai“, kuriuos sudarė IIgb klasės gimnazistės, dalija  
moksleiviams, mokytojams ir kt. darbuotojams. 

 
Stasio Skrebio nuotraukoje- kūno kultūros mokytoja, projekto organizatorė Nijolė Ridikienė veda moksleiviams 

mankštą. 
 

Projekto organizatorė  Nijolė Ridikienė,  
Regina Stumbrienė ir sveikatos priežiūros specialistė Sandra Alejūnienė 

 

Iš Bordeaux sugrįžus 

COMENIUS projekto I-ojo susitikimo Prancūzijoje atgarsiai 

Trijų mokytojų (M. Balbieriūtė, dir. pav. R. 
Kazakevičienė ir A. Kuzmickas) bei keturių 
mokinių (A. Janonytė, A. Rimkutė, S. Kietytė bei 
G. Zdanevičiūtė) delegacija sekmadienį (gruodžio 
2d.) grįžo  iš Prancūzijos, Akvitanijos koledžo 
Bordeaux mieste. 

Į susitikimą aptarti susitikimų datų bei numatyti 
temines veiklas „Aplinkos išsaugojimas mūsų 
mieste ir Europoje“ pavadinimą turinčiam projektui 
susirinko 54 partneriai  iš Lietuvos, Vokietijos, 
Švedijos, Turkijos, Portugalijos, Italijos ir 
Vengrijos. Akvitanijos koledžas (Allienor 
d‘Aquitaine) su projekto koordinatoriumi Franku 
Curely atsakingai priėmė dalyvius iš Europos 
valstybių ir organizavo darbą bei pramogas. 

Projekto dalyviai aplankė arkašono regioną bei Pylos kopą, vaikščiojo vedini prancūzų moksleivių po Bordeaux 
miestą ir klausėsi jo istorijos, susipažino su Goethes instituto (vokiečių kalbą propaguojanti ir remianti  institucija) 
veikla ir paroda, skirta aplinkos išsaugojimui, išklausė pasakojimo apie eko namą Bordeaux miesto centre. 
Apsilankymas Bordeaux merijoje buvo didelis įvykis prancūzų šeimoms, kurios priėmė projekto mokinius iš kitų šalių. 

Mokiniai džiaugėsi šilta atmosfera šeimose, jie nenorėjo išvažiuoti. Informatyviai ir gyvai praėjo delegacijų 
prisistatymai, kuriuos buvo paruošę mokiniai. Akvitanijos koledžas turi kuo pasipuikuoti, nes jų mokiniams leidžiama 
repetuoti operos teatre 2 kartus per savaitę. Labai energingas muzikos mokytojas parengė įdomų afrikietiškos muzikos 
pristatymą, naudojant būgnus, lazdas ir dainuojant afrikietišku ritmu. Tai leidžia suprasti, kad prancūzų kultūrą įtakoja 
Afrikos kontinento ritmai, nes  mokykloje mokosi nemažai kitų tautybių mokinių. 

Sunku apibūdinti viešnagę Bordeaux mieste vienu žodžiu, bet džiugu pripažinti, kad prancūzų išvystytas skonis, 
šiltumas, graži kalba, tolerancija viskam kėlė mūsų pagarbą ir dar labiau vertė susimąstyti apie save. 

Projekto organizatorė mokytoja Meilutė Balbieriūtė 

Aleksandro Kuzmicko nuotraukoje -  Comenius projekto dalyviai Prancūzijoje. 
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Renginys ,,Kristus Karalius – visatos valdovas“ 

Lapkričio 24-25 dienomis į mūsų gimnaziją suvažiavo Panevėžio krašto ateitininkų kuopos. Jos buvo parengę 
programas – prisistatymus. Po jų visi žaidėme: juk reikėjo susipažinti ir sušilti. Susiradome daug naujų draugų. Vėliau 
atvyko ateitininkų dvasios vadas kunigas Gediminas Jankūnas, skaitė paskaitą. Jo išsakytomis  mintimis mes buvome 
sužavėti. Vėliau dirbome grupelėse, dalyvavome viktorinoje, šokome linijinius šokius, žaidėme muzikinius žaidimus. 
Sekmadienio rytą repetavome giesmes. Paskui Kristaus Karaliaus katedroje šventėme bažnyčios titulinius Kristaus 
Karaliaus atlaidus.  Ateitininkai šv. Mišių metų davė įžodį. Po šv. Mišių parapijiečiams dalinome atvirukus – karūnėles. 
Dvi dienos  su naujais draugais pralėkė greitai. Nenorėjome atsisveikinti. Lauksime sekančių susitikimų. 

 

 

KAIROS rekolekcijos 

2012 m. lapkričio 29 – gruodžio 2 d. 
Truskavoje vyko KAIROS  rekolekcijos II-IV 
gimnazijos klasių mokiniams. Prie jų rengimo 
finansine parama prisidėjo Nacionalinė 
Katalikiškųjų Mokyklų Asociacija. Šiose 
rekolekcijose dalyvavo 28 moksleiviai iš VšĮ 
Panevėžio K. Paltaroko, Vilniaus "Versmės", 
Kretingos pranciškonų gimnazijų, taip pat iš 
Šiaulių J. Janonio gimnazijos ir Kauno „Saulės“ 
gimnazijos bei Stasio Lozoraičio vidurinės 
mokyklos. Organizatorių ir vadovų komanda taip 
pat buvo gana gausi – 12 žmonių iš įvairių 
katalikiškųjų mokyklų. 

Dalyviai gilinosi į savęs, tarpusavio santykių, 
Dievo pažinimą, džiaugėsi bendryste, nauja tikėjimo patirtimi, mokėsi nuoširdžiai dalytis savo išgyvenimais bei 
įdėmiai, empatiškai klausytis kitų. KAIROS rekolekcijos – tai laikas, kupinas įvairiausių siurprizų, atradimų, 
džiaugsmo. 

 
Štai vieno iš dalyvių Dominyko  liudijimas: 
 

„Visiems grįžęs sakiau: ,,Po dviejų metų ėjimo į Bažnyčią, pagaliau įtikėjau. KAIROS rekolekcijos, ypatingos tuo, 
kad norint gauti viską, ką jos gali duoti, privalai palikti visą pasaulį, kuo gyvenai, ir svarbiausia neapgaudinėti paties 
savęs.  

Nors esu buvęs įvairiuose savaitgaliuose, rekolekcijose, katalikiškuose renginiuose ir kelionėse, šios rekolekcijos 
buvo stipriausia mano išgyventa patirtis. 

Nenuspėjama programa privertė tapti nuolankiam ir susitaikyti su nežinia. Mokymai buvo paremti vadovų asmenine 
patirtimi, ypatingai žavėjo jų nuoširdumas ir atvirumas. Kairos rekolekcijų metu sutikau Gyvąjį Dievą, ne maldoje, ne 
mokymuose, bet tuose jaunuose žmonėse, kurie vienas po kito, vis su kiekviena nauja diena Jį priėmė į savo širdį. 
Mačiau, kaip keitėsi žmonės, kaip keitėsi jų požiūris į viską, kas juos supa. Nieko nuostabesnio negali būti, tai ir 
stiprina tikėjimą – besiplečianti šeima.  

Po tokio savaitgalio grįžau į namus; bet, kitaip nei po ankstesnių rekolekcijų, pasiryžau skelbti ir liudyti Dievo meilę 
visiems, nes aš Jį mačiau, aš Jį sutikau...“ 

 

Nuotraukoje – KAIROS rekolekcijų dalyviai. 

Direktoriaus pavaduotoja sielovadai Kristina Rankelytė 
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Tolerancijos skėtis  

Paskaita tėvams, mokytojams  

,,Darni šeima ir tvari mokyklos bendruomenė - ateities Lietuva" 

,,Mūsų auklėjimas taps galingu, jei suprasime, kad be jo mes neturime jokio kito ginklo prieš tamsą" 
,,Auklėjimas taps apsauga, jeigu kartu su Vaiku gyvensime Šviesoje ir Šviesos darbais" 

/iš humanistinės pedagogikos/ 
    Lapkričio 20 d. gimnazijoje vyko Lietuvos tėvų forumo organizuota paskaita 1-6 kl. tėvams, mokytojams ,,Darni 
šeima ir tvari mokyklos bendruomenė - ateities Lietuva". Paskaitą vedė psichologė Ramunė Želionienė. Renginio 
metu diskutuota kaip siekti darnesnių santykių su savo vaikais, už ką atsakinga mokykla, o už ką šeima, kaip 
pilnavertiškai įsilieti į mokyklos bendruomenę. Lektorė dalijosi mintimis, kad darni mokyklos bendruomenė grindžiama 
bendradarbiavimu, kur mokiniai dalyvauja sprendimų priėmime,  padedant jiems rasti veiklas, padedančias atsiskleisti 
jų asmenybei, kur tėvai ir mokytojai yra ugdymo(si) partneriai. Plačiau pasidomėti Lietuvos tėvų forumo veikla galima 
internetinėje svetainėje www.tevuforumas. 

Edita Dilienė, direktorės pavaduotoja ugdymui 

Chemijos olimpiada 

Š.m. gruodžio 5 dieną  gimnazijoje vyko chemijos olimpiados I turas. Dalyvavo 32 moksleiviai. I gimnazinių klasių 
tarpę I vietą užėmė Petras Butkus , II gimnazinių klasių tarpe I vietą užėmė  Paulius Venclova. III ir IV gimnazinių 
klasių tarpe I vietą užėmė IV klasės gimnazistė Paulina Petkūnaitė. Sveikiname juos. 

Mokytoja metodininkė Snieguolė Butkutė 

Sveikiname iniciatyvos „Švarių rankų šokis“ nugalėtojus! 

 „Švarių rankų šokio“ iniciatyva sulaukė daug dėmesio – užsiregistravo  per pusantro šimto konkurso dalyvių. Šoko 
ir patys mažiausieji ir šiek tiek vyresni, ir skambant savos kūrybos dainelėms, ir populiariems pasaulyje muzikos 
ritmams. 
Šokėjus galima išvysti pačioje įvairiausioje aplinkoje: mokyklos kieme, klasėje, bibliotekoje, prausykloje.  Išvydome ir 
įvairiausių vaidinimų, šešėlių teatrą.  

Mūsų gimnazijos 2a klasės šokėjai tapo nugalėtojais. (Vadovai Sonata Marcinkevičienė ir Gintaras Petraitis). 

 

Sveikiname laureatus! 

Gimnazijos pradinukai dalyvavo  vaikų bibliotekos „Žalioji pelėda“ skelbtame rašinių konkurse „Panevėžys – 
miestas, kuriame gyvenu”.  Gruodžio 12 d. vyko dalyvių pagerbimas ir laureatų apdovanojimai. Jiems Panevėžio 
kolegijos studentai  parodė nuostabų adventinį spektaklį „Angelų pasakos”. Sveikiname mūsų gimnazijos laureatus: 2c 
kl. mokinę Medeinę Kurnickaitę (mokytoja Kristina Tamauskienė), 3a kl. mokines -  Austėją Glušokaitę ir Jogailę 
Glinskytę (mokytoja Danguolė Kepalienė), 4b kl. mokinę Aušrinę Macijauskaitę (mokytoja Vitalija Babrauskienė). 
 
 
 
 
 

,,Žiburiuko“ redkolegija: 

http://www.tevuforumas/�
http://vaikasirknyga.blogas.lt/rasiniu-konkursas-baigesi-5514.html�
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  Deividas Vyšniauskas IVga, Simonas Petrauskas IVgc 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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