K A Z I M I E R O P A L T A R O K O G I M N A Z I J O S L A I K R A Š T I S 2021/2022 m. m. Nr. 2

Švieski ir spindėki!
Mons. J. Juodelis

Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo
dienos minėjimas „Atžalynas“

Arnetos Juščienės nuotraukoje - šoka „Spindulėlis“
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Kovo 10 dieną gimnazijos 5-8, I-IV gimnazijos

lygiu (9-10 balų įvertinimais) baigė 80 pradinių

klasių mokiniai susirinko į tradicinę šventę

klasių mokinių, 20 mokinių, besimokančių 5-8-

„Atžalynas“

ose klasėse, 5 I-II gimnazijos klasių mokiniai.

ir

paminėjo Lietuvos

Nepriklausomybės atkūrimo dieną.
1990

metais

dieną

Lietuvos

semestrą baigė 4 III-ųjų klasių gimnazistai. (1-ą

Taryba

pasirašė

8-uką semestre turi 3 III-ųjų gimnazijos klasių

Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą.

mokiniai. Visų kitų dalykų semestro įvertinimai

Jame rašoma, kad atstatomas 1940 metais

– aukštesniojo lygio.) Abiturientas Nirtautas

svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės

Šadauskas šį semestrą baigė aukštesniuoju

suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol

lygiu. Trys IV-ųjų gimnazijos klasių mokinės

yra nepriklausoma valstybė. Akte remiamasi

šiame semestre turėjo po 1 -ą 8-uką. Kitų

1918 metais vasario 16 dieną pasirašytu Lietuvos

dalykų įvertinimai - aukštesniojo lygio.

Respublikos

kovo

11

Aukštesniuoju lygiu pirmąjį 2021/2022 m. m.

Aukščiausioji

nepriklausomybės aktu, kuris niekada nesustojo
teisinės galios.

Visi

susirinkusieji

už

puikią

šventinę

programą liko dėkingi muzikos mokytojai

Šiais metais, stipriau nei anksčiau, norėjome

Jecintai Garbaliauskienei, šokių mokytojoms

pajausti bendrumo jausmą, pasidžiaugti, kad

Zitai

gyvename

Jancevičienei, lietuvių kalbos ir literatūros

laisvoje

šalyje,

įvertinti

savo

Rimkuvienei,

Linai

Laimutei

nuveiktus darbus. Labai smagu, kad gimnazijoje

mokytojai

Karazijienei

mokosi daug atsakingų, siekiančių savo tikslų

režisierei Daivai Barzinskienei.

mokinių. Šventės metu buvo pasveikinti 2021-

VIOLETA

2022 m. m. pirmojo pusmečio mokslo pirmūnai ir

PAVADUOTOJA UGDYMUI

DUMBRIENĖ,

ir

Marijai

renginio

DIREKTORIAUS

49 5-8, I-IV gimnazijos
klasių mokiniai - olimpiadų konkursų nugalėtojai bei
juos parengę mokytojai.
(Iš Mokytojų Tarybos
posėdžio, įvykusio 2022-0208,

protokolo:

„Pirmąjį

2021/2022 mokslo metų
semestrą

aukštesniuoju
Nuotrauka Deimantės Ovaldaitės, IIIb gimn. kl.
2.
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Dalyvaujame
ERASMUS
PROJEKTE

2021m. sausis
Projekto dalyviai susirinkome

Czeladzi

miesto 5-oje mokykloje. (iš mūsų mokyklos
dalyvavo 7 4-7 klasių mergaitės) su anglų
kalbos mokytoja Ligita Švelniene). Susitiko
su nemažu būriu dalyvių iš kitų šalių.
Susitikimui

ruošėsi

daug.

Tai

buvo

mitybos eksperimentas, kuris truko visą
gruodžio mėnesį: Reikėjo sveikai valgyti,
laikytis taisyklingo dienos režimo, domėtis
sveika mityba. Ir viską užrašyti, filmuoti bei
fotografuoti.
Kelionė buvo ilga. Nuvykę susipažino su

Ilga kelionė, bet
trumpa viešnagė
Lenkijoje

Lenkijos partnerių mokykla, Czeladzi miestu,
Katovicais, Selezijos muziejumi. Krokuvoje
projekto dalyviai mokėsi kepti riestainius
pagal lenkų papročius. Mūsų komandos
pristatymas buvo puikus.

Nuotraukoje – mūsų gimnazijos komanda Lenkijoje.
3.
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Italijos
sūrių
sostinėje Bergamo
su
ERASMUS
projektu
„Nuo
žemės iki lėkštės“
Vasario 22 dieną Europos mokyklų mokiniai ir
mokytojai iš Portugalijos (Santa Marija de Feira),
Vengrijos (Budapešto), Vokietijos (Varendorfo)
ir Lietuvos (Panevėžio Kazimiero Paltaroko
gimnazijos) susirinko į Maironi da Ponte
gimnaziją

Bermano priemiestyje vykdyti

ERASMUS

projekto

veiklų.

Partneriai

iš

Prancūzijos dalyvavo nuotoliniu būdu dėl griežtų
Covid taisyklių. Mūsų gimnaziją atstovavo
abiturientai: Tautvydas Šukys, Rugilė Čemerytė,
Urtė

Šredersaitė,

Eglė

pradžiugino

didžiulis

projekto

logotipas,

vėliavos ir šilti Bergamo mero bei mokyklos
direktorės sveikinimo žodžiai. Simboliškai savo
veiklas pradėjome Lennos fermoje, netoli Sant
Pelegrino kurorto. Ferma įsikūrusi kalnų
papėdėje, ten gaminami nuostabūs itališki
sūriai. Dalyvavome visame sūrių gamybos
procese: melžėme ožkas ir karves, šildėme,
rauginome pieną, dėjome fermentus, ir
formavome sūrius. Nustebino paprastas italų
požiūris į procesą, jų begalinė meilė savo
gamtai bei gyvūnams. Jų brandinti sūriai labai
skanūs.
Kiekvienos mokyklos atstovai buvo parengę
po

3

užduotis

pristatėme

vieni

–

prezentacijas,
kitiems.

Aktų

kurias
salėje

žiūrėjome, iš kur atkeliauja maisto produktai į
Europos šalis, kas nurodoma ant etikečių
(pasitaiko ir klastočių apie ekologiškumą).

Steponavičiūtė, Gabrielė
Petkevičiūtė,

vadovė

–

anglų kalbos mokytoja
Jūratė

Alešiūnienė

bei

projekto vadovė Meilutė
Balbieriūtė.
Italų

gimnazijos

ERASMUS

projekto

koordinatorė

Federica

Carpani ir mokiniai bei
mokytojai
sutiko

iškilmingai
svečius

Mus
4.
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Antroji užduotis - kaip apsipirkti be plastiko

Po teorinės dalies, sekančią dieną pėsčiomis

pakuočių.

projekte

keliavome pro nuostabų Aukštutinį Bermano

dalyvaujančių šalių miestuose yra parduotuvės,

senamiestį link Botanikos sodo, kur jų

kuriose galima nusipirkti maisto bei higienos

darbuotojai

prekių be įpakavimo. Tai kovos su plastiku

veiklas maisto saugumo tema.

pradžia. Tikime, kad šis gamtai

palankus

Paskaita „Badas pasaulyje“ vyko nuotoliniu

judėjimas plėsis. Projekto dalyviai kalbėjo apie

būdu. Tai apie kiekvieno žmogaus atsakomybę

gyvūnų

už savo veiksmus ir tikėjimą, kad kiekvienas

Sužinojome,

ligas

bei

jų

kad

visų

grėsmę

žmonėms

genomodifikuotus organizmus ir produktus,
supakuotus ir skardinėse patalpintus produktus
bei jų įtaką žmonių sveikatai, pesticidus ir

mums

organizavo

praktines

žingsnis tvarumo link yra svarbus.
Kviečiame aplankyti mūsų projekto
internetinį puslapį adresu: www.erthplate.eu

antibiotikus maiste.

Su
ERASMUS
PROJEKTU
iš
BEGUR (Ispanija,
Katalonija)
2022 m. kovas
Nuskridome į mažą Kurortinį miestelį Begur,
esantį prie Viduržemio jūros. Kazimiero
Paltaroko gimnazijos grupę sudarė projekto
vadovė Meilutė Balbieriūtė, anglų kalbos
mokytoja

Ligita

Švelnienė

ir

mokiniai:

Dominykas, Joris, Liucija, Ugnė bei Greta.
Mūsų grupės užduotis buvo apklausti visus
projekto

Begur dalyvius, ką kiekvienas

sužinojo.

Mokytoja

Ligita

Švelnienė

kontroliavo, kad ši apklausa vyktų gerai. Todėl
5.
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projekto veiklų vertinimas buvo išsamus. Mūsų

Viešnagė Katalonijoje buvo įspūdinga, nes

gimnazijos komanda prisistatymo metu parodė

daug pamatėme, sužinojome apie katalonų

geras anglų kalbos žinias.

istoriją ,gyvenimo būdą. Katalonų kalba labai

Apsilankėme Barselonoje. Plačiau sužinojome
Begur miestelio istoriją, lankytinas

vietas.

skiriasi nuo ispanų kalbos.
Baigėsi ERAZMUS veiklos, jos suteikė

(papasakojo gidė: „Daug Begur miestelio

mokiniams ir mokytojams

gyventojų 17- 19 a. buvo išvykę į Kubą, grįžo

džiaugsmą. Pajutome, kad esame Europos

praturtėję ir prisistatė daug puošnių namų.“).

gyventojai, kurie supranta demokratijos ir

Aplankėme Doktor Aruga pradinę mokyklą, kur

laisvės kainą.

vaikai mokomi nuo trijų metų, kol baigia 12

bendravimo

PROJEKTO KOORDINATORĖ

klasių.

MEILUTĖ BALBIERIŪTĖ

a

Paskutinis Erasmus
+ projekto „Nuo
žemės iki Lėkštės“
susitikimas
Portugalijoje

galima pirkti maistą be plastiko pakuočių,

Sugrįžome iš paskutinio Erasmus+ projekto

kurie atranda senąsias veisles ir prikelia naujam

„Nuo žemės iki Lėkštės“ susitikimo Portugalijoje

aiškinomės, iš kur atkeliauja maisto produktai į
mūsų parduotuves ir pasakojome vieni kitiems
Bergamo mieste; gilinomės į bioįvairovės
tematiką,

kūrėme

klausimus

BIOPOLIO

žaidimui apie bioįvairovę, kalbinome savo
draugus ir pažįstamus, kaip jie supranta „Lėto
Maisto“ judėjimą bei ieškojome gamintojų,

gyvenimui.

Santa Maria da Feiros mieste. Iš mūsų gimnazijos

Santa Marija da Feiros mieste balandžio

skrido 5 moksleiviai bei lydinčios mokytojos:

paskutinę savaitę viešbutyje Dos Loios buvo

direktoriaus pavaduotojos Violeta Dumbrienė,

apgyvendinti projekto dalyviai, o vidurinė

Rimutė Kazakevičienė ir projekto koordinatorė

miesto mokykla ūžė nuo svečių šurmulio. Visi

Meilutė Balbieriūtė.

dalyviai iš 6 šalių atsivežė savo nuveiktus

Nuo projekto pradžios tyrėme mitybos
įpročius,

lyginome

susitikę

su

darbus, kuriuos pristatė partneriams. Darbų

partneriais

buvo gausybė ir visi bylojo, kad Europos šalys

Budapešte; ieškojome prekybos tinklų, kur

atranda senąsias augalų veisles bei sėkmingai
6.
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augina: lietuviai. Panevėžio Kazimiero Paltaroko

Portugalų koordinatorė Izabelė Pays labai

gimnazijos komanda kalbino obuolių sūrio

stengėsi parodyti mokyklą, Santa Marijos da

gamintojus-verslininkus,

darbo

Feira miestą, Porto grožybes. Likome sužavėti

specifiką; vokiečiai savo skaidrėse kalbėjo apie

Portugalijos miestų grožio, žmonių šilumos ir

senąsias veisles, jų svarbą bei selekcijos darbą;

energijos

italai turi mokslininką Galdini, kuris mielai

valgėme,

papasakojo apie senąją kalnų ožkų veislę ir

paskutiniame vakarėlyje mokykloje, kur stalą

barzdotuosius kukurūzus; portugalai – apie

serviravo bei patiekalus ruošė portugalų

spalvotas

nufilmavo

mokyklos kulinarijos sektoriaus moksleiviai.

mokslininką, kuris išdėstė savo filosofiją bei

Atsisveikinome su partneriais, šeimininkais,

susirūpinimą dėl augalų įvairovės nykimo.

žinome, kad tai buvo paskutinė projekto veikla,

Projekto dalyviai diskutavo apie

bet jo idėjos ilgai liks mūsų širdyse.

pupeles;

parodė

prancūzai

jų

„LĖTO

bei

skanaus

šokome

maisto.
bei

Smagiai

dainavome

MAISTO“ judėjimą. Paskutiniu projekto renginiu
tapo BIOPOLIO pristatymas bei žaidimas.. Visi
partneriai parsivežė žaidimo atributus į savo

PROJEKTO KOORDINATORĖ
MEILUTĖ BALBIERIŪTĖ

mokyklas ir galės žaisti su kitais bendruomenių
nariais, kartu mokytis anglų kalbos bei tvarumo.

7.
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5-oji vieta
respublikinio
konkurso „1:0
vokiečių kalbos
naudai“ finale!
Balandžio 26 d. gimnazijos 6 klasių mokinių
komanda kartu su 12 kitų Lietuvos mokyklų
komandomis

dalyvavo Goethe’s

instituto,

Lietuvos futbolo federacijos, Lietuvos masinio
futbolo asociacijos, Vokietijos-Čekijos futbolo
akademijos konkurso „1:0 vokiečių kalbos

Kauno, Radviliškio, Šiaulių, Jonavos mokyklų ir

naudai“ finale. Finalinis renginys vyko Kaune

Panevėžio

Nacionalinės futbolo akademijos manieže.

komandomis. Susumavus futbolo rungtynių

Renginys prasidėjo organizatorių sveikinimais ir

rezultatus, užėmėme 3 vietą, o susumavus

komandų prisistatymais, kurių metu mokiniai

taškus už prisistatymą, užduočių apie futbolą

pademonstravo

ir

vokiečių kalba atlikimą ir futbolo rungtynių

komandos

rezultatus, užėmėme garbingą 5 vietą iš

vokiečių

kūrybiškumą.

kalbos

Mūsų

žinias

„Fußballfreunde“ prisistatymas buvo įvertintas

Saulėtekio

progimnazijos

dvylikos.

maksimaliu taškų skaičiumi. Po to atskirose

Dėkojame Emilijai Putauskaitęi (6a kl.),

stotelėse mokiniai atliko užduotis vokiečių kalba

Kseniyai Chorni (6a kl.), Karoliui Petroniui (6b

apie

garsius

kl.), Dovydui Gurskiui (6b kl.), Matui Švelnei (6b

futbolininkus, futbolo šalis, žaidėjų pozicijas

kl.) ir Edgarui Mikalajūnui (6c kl.) už garbingą

futbolo aikštėje ir kt. Po pietų vyko visų komandų

gimnazijos atstovavimą, atsakingumą, azartą

bendra

ir atsidavimą komandai!

Europos

futbolo

treniruotė

su

klubus,

futbolo

treneriu.

Daugiausia emocijų atnešė futbolo rungtynės.

MOKINIUS

Teko išbandyti

MOKYTOJA AUDRONĖ SURVILIENĖ

jėgas

su

RUOŠĖ VOKIEČIŲ

KALBOS

8.
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Pradinių klasių
mokinių meninio
skaitymo konkursas

skruzdėlė“ pasitiko 2c klasės artistai (teatro
mokytoja Daiva Barzinskienė, asistentė IIIb
gimnazijos klasė mokinė Deimantė Ovaldaitė).
Drąsiai ir įtaigiai deklamavo pradinukai.
Džiaugiamės

mokinių

žodžio

raiška bei nuoširdumu.
Sveikiname nugalėtojus: 2c
klasės mokinį Naurį Bogušką
(mokytoja Aina Cimermonienė)
ir 3a klasės mokinę Gabrielę
Narbutaitę (mokytoja Sonata
Marcinkevičienė). Linkime jiems
sėkmės II-ame meninio skaitymo
Balandžio 29 dieną gimnazijoje vyko meninio
skaitymo konkursas „Žodžių sparnais pasieksiu
saulę“. Susirinkusius mokinius, mokytojus ir

konkurso etape.
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJOS AINA
CIMERMONIENĖ IR SONATA

komisijos narius smagiu spektakliu „Atsiskyrėlė

Sveikiname
Rugilę!!!

MARCINKEVIČIENĖ

The 5th
International Music
Olympiad Ljubljana
2022.
Sveikiname Rugilę Garbaliauskaitę, IIIa.
klasės gimnazistę, tarptautinėje muzikos
olimpiadoje

Liublianoje,

Slovėnijoje,

iškovojusią 1-ąją vietą, aukso diplomą ir
specialų apdovanojimą už geriausią muzikinę
kompoziciją. Didžiuojamės, kad Rugilė taip
gražiai atstovavo Lietuvą, miestą, mūsų
9.
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gimnaziją. Nuostabus jausmas žinoti, kad

dalyvavo 60 mokinių iš visos Lietuvos. Mūsų

esame turtingi ir turime kuo dalintis, t. y. jaunų

gimnazijos šeši ketvirtokai atliko klausymo,

žmonių

teksto suvokimo ir gramatikos užduotis.

muzikinėmis

idėjomis,

įkvėptais

pasirodymais ir lietuviška muzikine kultūra.

Sveikiname Danielę Bagdonaitę, 4 klasių
anglų kalbos respublikinėje viktorinoje užėmus

https://www.imuo2022.com/-Tarptautinės

prizinę vietą!

muzikos olimpiados puslapis. Jame galite rasti
visų 7 Europos šalių jaunųjų atlikėjų, kūrėjų

MOKYTOJA LIGITA ŠVELNIENĖ

pasirodymus, prisistatymus, rezultatus.

Rugilei Garbaliauskaitei
šie metai ypač dosnūs
laimėjimais ir
apdovanojimais.
Ji dalyvavo

Lietuvos vaikų respublikiniame

konkurse

„Dainų

dainelė“.

Apdovanota

padėkos raštu.
Už dalyvavimą X-ojoje moksleivių muzikos
olimpiados III etape buvo apdovanota bronzos
medaliu, III laipsnio diplomu bei rėmėjų prizais
už geras muzikines žinias.

Sveikiname Danielę!
Gegužės 16 dieną nuotoliniu būdu, vyko
respublikinis 4-tų klasių mokinių edukacinis
renginys „English is Fun''. Šioje viktorinoje

10.
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Šįmet gimnaziją baigs gražus būrys jaunimo: IVa
gimnazijos klasę - 17 mokinių, klasės auklėtoja
Lina Karazijienė,

IVb gimnazijos klasę - 31 mokinys, auklėtoja Aida
Bijanskienė.

11.
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laiko skiriame pasiruošimui egzaminams, kurie,

Interviu su
abiturientais

žinoma, neramina, kelia stresą.“

JAUNOSIOS ŽURNALISTĖS PAULINA
BUTNORIŪTĖ, (8C KL.) IR URTĖ
VENCKEVIČIŪTĖ, (7A KL.) KALBĖJOSI SU
ABITURIENTAIS APIE MOKYKLINIUS
METUS, EGZAMINŲ LAUKIMĄ IR
ATEITIES PLANUS.
Jaunoji žurnalistė Paulina Butnoriūtė: „Jūs
esate XXI-oji abiturientų laida, baigianti
gimnaziją,

jos

bendruomenei

rudenį

paminėjus, atšventus 30-metį. Jūs augote
kartu su gimnazija, jos bendruomene. Dabar
esate ant mokyklinio gyvenimo slenksčio.
Dienos bėgte bėga. Greitai teks atsisveikinti
su draugais, mokykla, kurioje praleidote
vaikystę. Esate jauni, gražūs. Kaip gyvenate?
Kaip jaučiates?“

Nuotraukoje -Tautvydas Šukys paskutinę Rugsėjo
Pirmąją gimnazijoje.

Gabrielė Petkevičiūtė, IVa klasės gimnazistė:

Simas Derukas, IVb gimn. kl.: „Kol kas gyvenu

„Gyvename brandos egzaminų laukimu ir

gerai, bet dėl ateinančių egzaminų jaučiu šiokią

nuolatiniais apmąstymais, kas mūsų laukia

tokią įtampą.“

kitais metais.“

Nedas Velžys, IVb gimn. kl.: „Gyvenimas būtų

Vaiva Kanapeckaitė, IV a kl. gimnazistė:

ramus, jei ne egzaminai, nes nėra aišku, kaip

„Jaučiam daug emocijų vienu metu: nerimą,

seksis.“

liūdesį,

džiaugsmą

bei

nostalgiją.

Čia

užaugome, subrendome ir išmokome pačias
Austėja Krivickaitė, IVa gimn. kl.: „Mintis, jog
greitai baigsime mokyklą, džiugina ir kartu kelia
nerimą. Darbų gausoje, egzaminų pasiruošime
retai apie tai susimąstome, nes ateinantis
naujas gyvenimo etapas kiek gąsdinantis,

svarbiausias gyvenimo pamokas. Gaila palikti
nuostabius mokytojus, kurie visada ištiesdavo
pagalbos ranką. Tikrai pasiilgsime auklėtojos
keptų pyragaičių bei nuoširdžių pokalbių ir
niekada nepamiršime, kad turėjome galimybę

nežinomas, nepatirtas. Šiuo metu daugiausia
12.
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pamatyti

žymiausius

spektaklius.

Esame

dėkingi už viską, tačiau laikas bėga ir turime
užleisti šią vietą kitiems.“
Jaunoji žurnalistė Urtė Venckevičiūtė, 7a kl.:
„Kaip sekasi mokslai? Kokie pomėgiai Jus
lydėjo

besimokant

mokykloje?

(dailė,

muzika, fotografija, šokis, IT naujovės,
gimnazijos renginiai, savivalda ar kt.)“
Dainius Kazėnas, IVb gimn. .kl:. „Mokslai
sekasi labai blogai, tačiau besimokant lydėjo
dailė, nes patiko aptariamos temos,
menininkai.“
Nedas Šukys, IVb gimn. kl: „Mokslai sekasi

Nuotraukoje – šoka abiturientė Gabrielė Petkevičiūtė

Gabrielė Petkevičiūtė, IVa klasės gimnazistė:
„Mokslai

sekasi

neblogai,

tačiau

visai neblogai, ypač istorija, nes istorijos

priešegzamininis stresas kartasi išmuša iš vėžių

mokytoja Alma Kazlauskienė išugdė manyje

ir tada mokytis tampa nepaprastai sunku. Visus

gebėjimą mąstyti abstrakčiai ir tuo pačiu metu

12 metų besimokant mokykloje mane lydėjo

kritiškai. Šitą mokytoją reikėtų nešioti ant

sportiniai šokiai. Kasdieninėje rutinoje tai tapo

rankų!”

neatsiejama mano gyvenimo dalimi. Šokis tapo

Tautvydas Šukys, IVb gimn. kl.:

„Mokslai

sekasi vidutiniškai, yra ir blogų, ir gerų pažymių.
Lydėjo

siekimas

tapti

mano dvasios atgaiva. Būtent jis nuspalvindavo
kiekvieną mano dieną skirtingomis spalvomis.“

profesionaliu

sportininku.“

Vaiva Kanapeckaitė, IV a kl. gimnazistė:
„Niekada nebuvau pirmūnė, bet mokslai sekasi

Austėja Krivickaitė, IVa gimn. kl.: „Mokslai
sekasi neblogai, pasitaiko ir sunkesnių temų,
nemažai tenka kartoti temas iš ankstesnių
klasių. Šiuo metu įvairius pomėgius tenka kiek
pamiršti, kadangi didžioji dalis laiko tenka
mokslams. Aš stengiuosi į dienotvarkę įterpti
laiko knygų skaitymui ir sportui.

puikiai, nes turėjau galimybę mokytis VGTU
klasėje. Čia susipažinome su gamtos mokslais ir
galėjome pasijusti lyg mokslininkai, kuriems
eksperimentai irgi nevisada pavyksta. Turėjome
galimybę

pasilikti

po

pamokų

ir

konsultaciniuose centruose pagilinti savo žinias.
Žinoma,

stengiamės

aktyviai

dalyvauti

mokyklos renginiuose bei užklasinėje veikloje.
Pradinėse vaidinom mokyklos teatre, šokom
13.
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miesto

renginiuose,

piešimo

rengtu šimtadieniu kontrastas ryškus – šis

konkursuose ir dainavom chore, o gimnazinėse

šimtadienis įvyko darniai, be nusiskundimų,

klasėse

tinklinio

beveik visi dalyvavo ir, svarbiausia, buvo visiems

komanda dalyvavom varžybose ir pelnėm

smagu, nes veiksmas vyko ne prieš kompiuterio

prizines vietas bei buvom aktyvūs savivaldos

ekraną.

su

dalyvavom

mokyklos

mergaičių

nariai. Labai džiaugiamės, kad galėjom būti šios
nuostabios bendruomenės dalimi!“
Jaunoji

žurnalistė

Paulina:

Austėja Krivickaitė, IVa gimn. kl.: „Taip,
Šimtadienis padėjo susivokti, jog laiko lieka

„Neseniai

atšventėte Jums ypatingą dieną – Šimtadienį.
Kokie įspūdžiai išliko? Galbūt dar labiau
susimąstėte, kad reikia branginti laiką,
dienas?“

tikrai labai mažai ir laukia nauji išbandymai.
Buvo įsimintina ir linksma paskutinįjį kartą su
klase dalyvauti renginyje, kuriame patys
turėjome parengti, kad ir nedidelį, pasirodymą.
Tai dar labiau mus suartino.“

Lukas Brazdžiūna, IVb gimn. kl.: „Šimtadienis
labai patiko, buvo įdomu ir gražu, nes 11-okai
labai pasistengė. Apie tai, ar reikia branginti
laiką dar nesusimąsčiau, manau, kad reikia

Gabrielė Petkevičiūtė, IVa kl. gimnazistė:
„Įspūdžiai išliko patys geriausi, labai įsiminė tiek
pasiruošimas šiam renginiui, tiek nuostabiai
suorganizuotas pats renginys. Tai buvo tikrai

gyventi dabartyje.“

įsimintinas renginys, kuris atmintyje išliks ilgam
Svajūnas

Stasiukaitis,

IVb

gimn.

kl.:

„Šimtadienis patiko, nes palyginus su mūsų

laikui. Ši šventė tik dar labiau privertė
susimąstyti, kad laikas mums yra nepavaldus.
Vieną

minutę

grožiesi

Rugsėjo Pirmosios švente,
IVa klasės gimnazistai Šimtadienyje

kitą dalyvauji Šimtadienio
šventėje,

o

trečią

jau

skaičiuoji paskutines likusias
savaites

iki

brandos

egzaminų.“

IVb klasės gimnazistai su auklėtoja Aida Bijanskiene Šimtadienio šventėje
14.
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Žinoma, liko įvairių spragų,
kurioms

užpildyti

nebeskiriama

laiko.

Pandemija paveikė ne tik
mokymosi ypatumus, bet ir
psichologinę mokinių būklę.
Nuotolinį
prisimenu

mokymąsi
kaip

sudėtingiausių

vieną

laikotarpių

savo ir klasiokų gyvenime.“
IVa klasės gimnazistai Šimtadienyje

Vaiva Kanapeckaitė, IVa kl. gimnazistė:
Šimtadienis leido suprasti, kad laikas nestovi
vietoje ir mes turime gyventi šia akimirka bei
priimti kiekvieną dieną svarbius sprendimus,
kurie nulems mūsų tolesnę ateitį.“
Jaunoji

žurnalistė

Urtė:

„Gyvename

sudėtingu laikotarpiu. Pasaulinė Covid – 19
epidemija neaplenkė ir mūsų. Teko mokytis
nuotoliniu būdu. Tai juk sudarė įvairių
sunkumų, galbūt liko mokymosi spragų? O
gal

šiuo

laikotarpiu

suradote

naujų

charakterio bruožų, išsiugdėte naujų būdo
savybių?“

Kajus Leonavičius, IVb gimn. kl. „Po ir per
pandemiją pastebėjau, kad pablogėjo pažymiai,
krito noras mokytis. Tuo pačiu metu pamačiau,
pradėjo pritrūkti pinigų.“
Austėja Krivickaitė, IVa kl. gimnazistė:

Gabrielė Petkevičiūtė, IVa klasės gimnazistė:
„Ši epidemija sudarė dar niekad nepatirtų ir
neišgyventų sunkumų. Žinoma, kai kur ji paliko
ir spragų, kurias šiais metai teko užpildyti. Šis
laikotarpis išmokė dirbti savarankiškai, rasti
savyje jėgų pasibaigus nuotolinėms pamokoms
vėl sėsti prie to paties stalo ir daryti namų
darbus.“
Vaiva Kanapeckaitė, IV a kl. gimnazistė:: „F.
Nietzsche teigė „Tai, kas neužmuša, padaro
mus stipresniais.“ Mes išgyvenome laikotarpį,
kuris atnešė naujovių visai žmonijai. Sunku
išbūti namie, kurie pradeda prilygti kalėjimui,
nes negali niekur išeiti bei susitikti su draugais ir
mokytis kontaktiniu būdu. Žinoma, nėra to
blogo, kas neišeitų į gera. Per šį laikotarpį
patobulinome IT sugebėjimus, pažinome save ir
išmokome vertinti gyvas pamokas.“

„Mokytis nuotoliniu būdu buvo ypač sudėtinga.
15.
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Jaunoji žurnalistė Paulina: „O kaip jūsų

Gabrielė Petkevičiūtė, IVa kl. gimnazistė:

svajonės? Juk jaunystės sparnai užaugo. Kuo

„Manau, kad įdomiausi nuotykiai mokykloje

svajojate tapti? Kur norite studijuoti, baigę

buvo

gimnaziją?“

šventei ir vėliau pasirodymas joje. Tai būdavo

Paulius Stakauskas, IVb gimn. kl.: „Svajoju
tapti profesionaliu sportinių mašinų mechaniku.
Mokslus tęsčiau kolegijoje.“

kiekvienas

visos

klasės

pasiruošimas

susivienijimo

mokyklinei

laikas,

kuris

kiekvienam mokiniui yra tikrai labai svarbus.“
Vaiva Kanapeckaitė, IVa kl. gimnazistė:
„Vienas

iš

įsimintiniausių

nuotykių

buvo

Jonas Ramonas, IVb gimn. kl.: „Svajoju tapti

organizuoti nuotolinį Šimtadienį. Mes buvome

programuotoju, o baigęs gimnaziją planuoju

pirmoji laida, kuri pandemijos sąlygomis turėjo

studijuoti KTU.“

sukurti puotą. Žinoma, komandinio darbo dėka

Gabrielė Petkevičiūtė, IVa kl. gimnazistė: „Kol

pavyko suorganizuoti nuostabią šventę.“

kas mano svajonės sukasi apie brandos

Jaunoji žurnalistė Paulina: „Ko palinkėtumėte

egzaminus. Žinoma, mintys apie ateitį taip pat

draugams,

neapleidžia. Kol kas aš vis dar bandau atrasti

mokytojams?“

savyje tai, ką norėčiau studijuoti. Turiu keletą

Modestas

svajonių,, tačiau konkretesniam pasirinkimui

„Draugams linkiu pabaigti gerais pažymiais 12-

dar reikia truputį laiko.“

auklėtojai,

Niauronis,

tėveliams,

IVb

gimn.

kl.:

tą klasę; auklėtojai linkiu, kad būsimi jos 12-okai

Vaiva Kanapeckaitė, IVa kl. gimnazistė:

būtų tokie pat draugiški kaip ir mes; mamai

„Tapti doru Lietuvos piliečiu bei geru žmogumi.

linkiu

Galimybės studijų plačios, tačiau Dievo keliai

mokytojoms linkiu, kad šie baigiamieji mūsų

nežinomi...“

metai būtų džiaugsmingi ne tik mums, bet kartu

Jaunoji žurnalistė Urtė: „Papasakokite apie

ir joms.“

savo įdomiausią nuotykį mokykloje?“

sveikatos,

laimės

ir

džiaugsmo;

Nedas Bikinas, IVb gimn. kl:: „Draugams linkiu

Erikas Liaučius, IVb gimn. kl:. „Mano

sėkmės, laimės, būti santūriems, rimtiems,

įdomiausias momentas buvo 8-toje klasėje, kai

auklėtojai linkiu neturėti geresnių auklėtinių už

mano istorijos mokytoja Alma Kazlauskienė

mus, tėveliams, kad nebūtų sunku gyvenime, o

sugavo mane besukčiaujant atsiskaitymo darbo

mokytojoms linkiu, kad mokiniams sugalvotų

metu ir pavadino mane aferistu. Gerbiu ir myliu

įdomesnių mokymo būdų.“

šią mokytoją.“
16.

K A Z I M I E R O P A L T A R O K O G I M N A Z I J O S L A I K R A Š T I S 2021/2022 m. m. Nr. 2

Gabrielė Petkevičiūtė, IVa kl. gimnazistė: nepamiršti

mūsų.

Mes

Jūsų

niekada

„Draugams palinkėčiau surasti tai, kas kiekvieną nepamiršim. Tėveliams - daug kantrybės ir
rytą skatintų keltis, eiti ir veikti, nesvarbu, ar tai pinigų studentiškoms išlaidoms, o mokytojams
mylimas darbas, ar studijos. Auklėtojai norėčiau - viso ko geriausio.“
palinkėti nepamiršti visų nuotykių, patirtų kartu, Jaunosios
o

žurnalistės

Paulina

ir

Urtė:

mokytojoms linkiu turėti pakankamai „Dėkojame abiturientams už įdomias ir

kantrybės mokant kitas mokinių kartas.“

nuoširdžias mintis, linkime sėkmės brandos

Vaiva Kanapeckaitė, IV a kl. gimnazistė: egzaminuose ir tolesniame gyvenimo kelyje.
„Visiems abiturientams linkiu puikiai išlaikyti Būkite ištikimi savo svajonėms ir atkakliai jų
brandos egzaminus, brangiai auklėtojai - siekite.
neliūdėti

išleidžiant

savo

auklėtinius

ir

MŪSŲ kūrybinis
puslapis
Ką jaunam žmogui
reiškia Vasario 16-oji?
Artėjant Lietuvos valstybės atkūrimo dienai,
vis dažniau skamba žodžiai laisvė, Tėvynė. Bet
ar jie svarbūs, suprantami jaunam žmogui? O gal
visa

tai

tik

istorinės

žinios,

išmoktos

kontroliniam darbui ir pamirštos, dulkančios

Jau nuo vaikystės mūsų klausė, kas mums yra
laisvė. Augant atsakymai keitėsi, požiūris į laisvę
kiekvienas

randame atsakymus į šį vis rečiau užduodamą
klausimą. Visi atsakome skirtingai, nes visada
atsižvelgiame į savo gyvenimo būdą, vertybes,
troškimus. Tačiau išgirdusi savo bendraamžių
atsakymus nudžiungu, nes suprantu, kad auga
karta, gebanti mylėti savo tėvynę. Nepaisant

bibliotekų lentynose?

taip pat. Dabar

Piešinys Akmilės Butėnaitės, 4a kl.

nedvejodamas

to, yra teigiančių, kad užaugę laisvi, nejautę
suvaržymų, represijų, mes laisvės nevertinam ir
nepuoselėjame. Tačiau nemanau, kad galima
suvokti vertę tik to, ko anksčiau buvo
17.
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stokojama. Užaugę laisvi, laisvę juntame

nepriklausomybės

kiekviename žingsnyje, žodyje ar veiksme. Tad

tvirtus žmones, tapusius tautos autoritetais.

ją branginame labiau nei kas kitas.

Tačiau tiesa ir tai, kad jie tokie pat kaip mes.

Istorija yra neatsiejama valstybės, jos piliečių
gyvenimo dalis. Tačiau dažnai yra

aktą,

matome

rimtus,

Turėję savų troškimų, baimių, tikslų. Mylėję
Lietuvą taip, kaip mylime mes. Kaip myliu aš.

sunku jausti artumą istorinėms asmenybėms,
kurias pažįstame tik iš nuotraukų ar istorijos

Man laisvė – tai galimybė. Galimybė
tobulėti. Galimybė pažinti. Galimybė švęsti.

vadovėlių. Žvelgdami į nespalvotą 1918 m.
padarytą nuotrauką, iš kurios į mus žvelgia 20
signatarų,

pasirašiusių

Lietuvos

Gaila Aleknaitė, IIIa gimnazijos klasės
mokinė

Labas rytas, mano
Žeme!
Brėkšta rytas. Gatve nurieda pirmasis
autobusas, kiemsargė baigia šluoti kiemą.
Žiūriu pro langą ir matau, kaip kieme meiliai
čirškauja zylės, o gėlių darželyje nedrąsiai su
manimi sveikinasi pirmas žibutės žiedas, tarsi
sakydamas: ,,Sveikas, Pavasari!“.
Žeme, kokia tu graži! Kreipiuosi į tave,
tarsi mintyse rašyčiau laišką. Tu mus pagirdai iš
savo syvų atiduodama vandenį, mus maitini,
savo dirvožemiuose užaugindama visą augalų
įvairovę: gražuoles gėles, daržoves, vaisius ir
rugio varpas, kurios mus maitina.
Dar labai nedaug esu keliavęs, tačiau tavo
grožis atima žadą. Didysis Kanjonas JAV,
stulbinantis savo didybe, Viktorijos krioklys
Zimbabvės pasienyje, savo purslais sužavintis
kiekvieną, Islandijos Mėlynoji lagūna, kelianti

Nuotrauka Rūtos Kiaušaitės, IVb gimn. kl.

nuostabą, Maču Pikču Peru, iš kurio viršūnės
debesys, atrodo, ranka pasiekiami, Mohero
uolos Airijoje, Benagilio urvas Portugalijoje,
Vaivorykštiniai kalnai Kinijoje, Plitvicų ežerai
Kroatijoje, povandeninis rifas Australijoje. Tai
18.
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tik maža dalis tavo grožio kampelių, kuriuos
norėčiau aplankyti.
Aš,

mano

išmintingi,

įvaldėme

Lietuvoje,

plotelyje,

Europos

galingas mašinas, bet mes suveržėme tave

geografiniame centre. Mano šalis nuostabi.

asfalto diržais ir prigaminome tiek daiktų, kad

Mes kvėpuojame tyru oru, geriame švarų

jų net patiems nebereikia. Išmokome išgauti

vandenį. O koks gamtos grožis, čia, pas mus

elektrą iš atominės energijos, išvesti naujas

Lietuvoje: nuostabios Kuršių Nerijos kopos,

augalų, gyvūnų veisles, tačiau begerindami

Baltijos jūros galybė, Svilės šaltinių akys, prie

savo būtį, sužalojome tave, mano Žeme,

kurių pražysta lietuviškos orchidėjos gagūnės,

susargdinome ir dabar jau patys nebežinome,

o ant šaltinio akmenų gyvena reti vabzdžiai -

ko griebtis. Anglies dioksidas, azotas, metanas

arktinės apsiuvos, mėgstančios tik itin švarų

-

vandenį. O kur dar Medvėgalio, Šatrijos,

išmetamos medžiagos, kurios sukėlė nelemtąjį

Sprindės piliakalniai, Dubravos aukštapelkė,

šiltnamio efektą. Dėl jo kenčia

Nacionalinis, Aukštadvario, Europos, Vištyčio

gyvūnija ir aš, žmogus. Dėl mūsų, žmonių,

regioniniai parkai. Visko ir neišvardinsi.

veiklos skyla Arkties regiono ledynai, sparčiai

tavo

nanotechnologijas,

informacines,

gyvenu

mažyčiame

Žeme,

Mes, žmonės, laikui bėgant, tapome labai

tai

pagrindinės

inžineriją,

išvystytos

sukūrėme

pramonės

augalija,

Bet kas gi tau atsitiko, mano Žeme? Tu

plonėja ledo sluoksnis. Ar tu dar būsi namais

susirgai. Tau pakilo temperatūra, kaip man, kai

Arkties ruoniams, poliariniams lokiams? Ar

susergu, nes tu nebesipuoši žiemą storu sniego

neprarasime tavęs, Žeme, kai ledynai ištirps?

sluoksniu, pavasarį tu atneši mums visu

Ar tapsi naujo vandenyno dugnu?

mėnesiu anksčiau ir dėl to susipainioję per

Aš tikiu, mano Žeme, kad sveikas protas

anksti pražysta medžių žiedai, net paukščiai,

nugalės, kad žmogus supras, jog jis yra tik

manyčiau, grįžta per anksti, kyla rūpesčių, ar jie

laikinas svečias tavo planetoje, kad privalo

nesušals? Tu mums dovanoji, Žeme, šiltas

išsaugoti tave ateities kartoms. NORS TIEK.

vasaras, bet jos tave pačią džiovina, naikina

Visuose pasaulio kampeliuose žmogus

tavo pačios išaugintus pasėlius ir kelia rūpestį

mažina, siaurina, apriboja savo ekologiškai

tiems, kurie augina duoną, vaisius. Toli nuo

agresyvius veiksmus, keičia kitais, tau, Žeme,

mūsų mažos Lietuvos tirpsta ledynai, bet jie ir

palankiais, draugiškesniais. NORS TIEK.

mums kelia rūpestį – kur nuves visa ši kaita?

Aš tikiu, kad dar pamatysiu Veneciją ir kad

Kiek suspėsime sustabdyti tavo keitimąsi,

nuolat didėjantys potvyniai dėl klimato atšilimo

Žeme? Ar dar galime sustabdyti?

nepaskandins šio miesto, nes žmogus padarys
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viską, kad sustabdytų klimato kaitą. NORS
TIEK.

Aš nenoriu išvykti gyventi nei į Marsą, nei
į planetą Nr 198373B, nes tu - mano Planeta, tu

Aš tikiu, kad kylantis vandenynų lygis
nenuplaus nuostabiųjų Seišelių, Maldyvų salų.

- man svarbiausia.
Simonas Mačenskas, 12 metų

Aš tikiu, kad dėl kylančios temperatūros

Konsultavo lietuvių kalbos ir literatūros

neišdžius Negyvoji jūra, dėl gaisrų ir besaikio

mokytoja Gražina Trybienė.

medžių kirtimo neišnyks Madagaskaro miškai,
nes žmogus pasirūpins jų išsaugojimu. NORS

Jūsų Ekselencija Lietuvos

TIEK.
Žinau, kur gauti tau vaistų. Tas vaistas tai

žmonių

išmintis

ir

sąmoningumas.

Respublikos Prezidente,

Kiekvienas turi pradėti nuo savęs: kuo mažiau
vartoti aerozolių, ploninančių ozono sluoksnį,

kai šeimoje diskutavome apie klimato kaitą,

plastmasinių ir kitų neperdirbamų pakuočių,

mano septyniolikmetis brolis padejavo bijąs,

nešiukšlinti, sąmoningai neteršti vandens

kad viskas, ką jis daro, nesvarbu. O senelis

telkinių,

cheminių

atliepė: „Aš bijau, kad viskas, ką darau, yra

medžiagų turinčių priemonių buityje. NORS

svarbu“. Iš tiesų, netinkamai išmestas plastikinis

TIEK.

maišelis mūsų šalyje gali pražudyti mėlynąjį

nenaudoti

agresyvių

Aš tikiu, mieloji mano Planeta, kad

banginį kitame pasaulio krašte. Naudojamas

pagaliau atsibus pasaulio septyneto didieji ir

per didelis kiekis iškastinio kuro Lietuvoje tirpdo

priims svarius sprendimus, kurie padės tau

ledynus Antarktidoje. Net pats menkiausias

pirmiausia pasveikti, miela Žeme. NORS TIEK.

kiekvieno iš mūsų veiksmas yra svarbus, kai

Noriu, kad tu gyvuotum dar daug milijonų

kalbame apie klimato kaitą. Ir nors Lietuva tik

metų, kad aš, savo tėvų sūnus, anūkas ir

mažas taškelis pasaulio žemėlapyje, tai, ką mes

proanūkis, džiaugčiausi tavo begaliniu gamtos

darome (ar ko nedarome), turi milžinišką įtaką

grožiu, kvėpuočiau švariu oru ir būčiau

visai planetai. Klimato pokyčiams nėra ir nebus

laimingas. NORS TIEK.

svarbios valstybių sienos, todėl imtis veiksmų

Ryt bus kita diena, mano Žeme, vėl
mintyse su tavimi kalbėsiuos. NORS TIEK.

privalome visi ir dabar. Kaip sakė J. V. Gėtė,
„tegu kiekvienas išsišluoja prie savo durų, ir bus
švaru visame pasaulyje“. Mano nuomone,
Lietuvoje išmintingiausias ir įtakingiausias
žmogus esate Jūs, pone Prezidente. Jūs GALITE
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paskatinti pokyčius mūsų šalyje. Todėl rašau

mūsų širdys. Pakvieskite parodyti tą meilę. Mes

laišką Jums.

atsiliepsime. Pakvieskite kultūros darbuotojus,

Jūs, ko gero, tikrai pasidžiaugtumėte išgirdęs

kaip knygnešius saugoti žodį kadaise skatino

apie mano ir mano senelio ritualinę išvyką:

Motiejus Valančius, nes dabar tokių knygnešių,

išsivarę dviračius kiekvieną pavasarį traukiame

nešančių užantyje meilę Žemei, reikia mūsų

į artimiausią miškelį sulos. Prie abiejų tvirtiname

planetai. Mes išplatinsime jūsų kvietimą.

karučius. Jais gabensime ne sulą. Kol bėgs

Pakvieskite kultūros darbuotojus kurti kuo

gaivieji

daugiau

medžio

syvai,

kiek

pajėgsime,

spektaklių, filmų apie tai, kokia

surinksime, išrūšiuosime ir išvešime šiukšles. Jų

nuostabi mūsų Žemė, kokia ji trapi ir kartu

pilnas miškelis. Jums, ko gero, kaip ir man su

ištverminga, o mes naikiname, išvarydami

seneliu,

Juk

gyvybę iš jos gyvenamųjų vietų, kai tirpsta

beatodairiškai šiukšlindami išduodame Žemę.

ledynai ir nyksta miškai nuo mūsų kirvių. Mes

Senelis moko, kad taip yra todėl, jog žmonės

atsiliepsime į jūsų raginimą. Pakvieskite jaunąją

nepažįsta žemės. Negali mylėti to, ko nepažįsti.

kartą būti Žemės saugotojais šaukliais. Mes

Kaip tai pakeisti? Kada ir kaip reikėtų

išgirsime šį kvietimą. Pakvieskite ūkininkus

supažindinti žmones su Žeme? Manau, Jūs,

organizuoti „atvirų durų dienas“ ir gamtos

pone Prezidente, galite padėti. Kaip mūsų tauta

pamokų apie augalus bei gyvūnais, jų priežiūrą,

oriai ir pakiliai švenčia Vasario 16 - ąją, Kovo 11 -

draugiškumą aplinkai klausytis ne klasėje, o

ąją, tik Jūs galite pakviesti lygiai taip pat švęsti

tiesiog gamtoje. Kodėl tik dailės meną įvaldę

Pasaulinę Žemės dieną. Mes atsiliepsime į Jūsų

organizuoja plenerus? Tokie plenerai galėtų

kvietimą. Jūs galite pakviesti žmones apjuosti

būti skirti klimato kaitai sustabdyti. Mes

Lietuvos žemę, ir tai būtų dar vienas Baltijos

atsiliepsime į jūsų kvietimą.

kyla

klausimų,

ką

daryti.

kelias, tik dabar dėl klimato, nors kovodami už

Kviečiu ir toliau tęsti Lietuvoje „žaliojo kurso“

jo kaitos stabilizavimą kovojame už tą pačią

politiką, priemonių plano vykdymą, kaip

laisvę.

ūkininkauti kuo mažiau teršiant aplinką. Mes

Abu su seneliu kviečiame paraginti Lietuvos
mokslininkus kurti kuo daugiau biojėgainių kaip
energijos šaltinių, kurie nenaudoja iškastinio

palaikysime Jūsų kvietimą.
Senelis pasakoja apie biojėgaines, kurios iš
augalų gamina energiją ūkiui.

kuro, taigi, mažiau išskiria anglies dvideginio
laisvę. Mes išgirsime Jūsų kvietimą. Mes – maža
tauta, bet didele meile gimtajai žemei plaka
21.
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Mes atsiliepsime. Kaip paskatinti jų steigimą?

deguonies, sumažintume sunaudojamo anglies

Niekam nepatinka ką nors daryti per prievartą.

dvideginio kiekį, bet ir papuoštume savo šalį. Aš

Tai primena ir pasaka apie saulę ir vėją bei siekį

tikrai to norėčiau. Pone prezidente, pagalvokite

įkalbėti keleivį nusivilkti apsiaustą. Taigi,

apie tai. Mes atsiliepsime.

manau, Jūs, kaip mūsų valstybės vadovas,
paskatinsite

žmones

rinktis

aplinkai

draugiškesnes energijos naudojimo formas.
Mes Jums pritarsime. Prašau Jus, pone
Prezidente, ir toliau skatinti ne tik ūkininkus,
kurie laikosi „žaliojo kurso“, bet visus naudoti
atsinaujinančios energijos šaltinius, saulės bei
vėjo jėgaines, nes taip visi prisidės prie žemės
tausojimo, o mes pritarsime. Tęskite Lietuvos
valstybės remiamą saulės elektrinių steigimą,
elektromobilių

naudojimą,

senų

pastatų

renovaciją, nes taip mažinamas į aplinką
išskiriamo

anglies

dvideginio

kiekis. Mes

atsiliepsime.
Jūs, pone Prezidente, galite paskatinti
Lietuvoje švarinti aplinką kur kas dažniau
rengiant Jums žinomą akciją „Darom!“ Siūlau
jas

organizuoti

kiekvienoje

Pavasario nuotrauka Rūtos Kiaušaitės, IVb gimn. kl.

savivaldybėje

Mano ir senelio karučiai su kaupu prikrauti

kiekvieno metų laiko pradžioje. Dar aktyviau

maišų su šiukšlėmis. Mediniu kaiščiu užkalame

prisidėtume ir mes, mokiniai. Tikrai nesame

skylę medyje, pro kurią leidome sulą. Senelis

abejingi vietai, kurioje gyvename.

atsidūsta: „Žemę mes ne paveldime iš savo

Pone prezidente, juk pritarsite dar vienai

protėvių, o pasiskoliname iš savo vaikų“. Jis

akcijai - „Medžių sodinimo dienai“, kai

šypsosi, o man baisu dėl mūsų ateities. Bijau

numatytu laiku visi gyventojai \ išeitų sodinti

gyventi „vienkartinėje“ planetoje. Jei norime,

medžių. Medžių sodinimo vietas kaime parinkti

kad ateities kartos ramiai ir saugiai gyventų, jei

padėtų miškininkai, o miestuose – architektai.

norime, kad jos iš viso turėtų, kur gyventi,

Taip ne tik padidintume į orą išmetamo

veiksmų turime imtis nedelsiant. Todėl prašau
22.
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Jūsų, pone Prezidente, pakvieskite visus mūsų

Samanotas kelias baigėsi šaltu smėliu. Ant

šalies ir viso pasaulio žmones kurti tokią ateitį,

suolelio prie upės pasidėjau rankšluostį ir, tik

kokią NORI palikti savo vaikams Lietuvos tėvai

pasukusi galvą, pamačiau tėtį, bešokantį į upę.

ir seneliai. MES ATSILIEPSIME.

Staiga

išsitaškė

vanduo

ir

iš

jo

išniro

Dominykas Šimukauskas, 6c kl.,

besijuokdamas tėtis, jis juokėsi, taip pat ir aš

51-ojo Tarptautinio jaunimo epistolinio

pradėjau krizenti. Jis pakvietė mane prisijungti.

rašinio konkurso miesto etape laimėjęs II

Tokia drąsi nesu, kad kaip tėtis ir drąsiai

vietą.
Konsultavo Lietuvių kalbos ir literatūros
mokytoja Gražina Trybienė

nešokčiau į vandenį. Pratinausi pamažu ir
įlindau į upę. Abu žiūrėjome į paslaptingą
mėnesieną, tai buvo paskutinė rami akimirka su
tėčiu.

Saulė Kurnickaitė,

Pakilo vėjas ir įsisiūbavo medžiai, upė tapo

jaunoji žurnalistė, 6b klasė
Novelė „Iš vandens“

labai srauni, tėtis sukliko ir pastūmė plaukti
kranto link, o išlipus liepė bėgti namo. Klausiau
jo, žinojau, kad jis stiprus, bet vis tiek nenorėjau
palikti. Prasidėjo labai stipri audra. Tėtis mėgino

Šiltas liepos
oranžinis

vakaras, džiugino ryškus

saulėlydis.

Sėdime

visa

šeima,

kalbamės ir spoksome į aitrų, mirštantį laužą.

iš visų jėgų kabintis į medžio šaką, tačiau ši lūžo
ir srovė nusinešė tai, kas man brangiausia
gyvenime.

Laukiame, kol tėtis atneš bulvių, įvyniotų į foliją.

Tai įvyko prieš dvejus metus. Nuo tada

Kepsime. Procesas įvyko. Paskrudusios, dar šiek

negaliu šypsotis, džiaugtis gyvenimu. Bet ką

tiek pusžalės bulvės degino gomurį. Bet nieko,

padaryčiau, kad ir vėl būčiau kartu su juo.

svarbu, kad skanu ir visi drauge. Laikas vidun –

Sekmadieniais po šv. mišių, pasirenku ilgesnį

manęs laukia knyga.

kelią, kad aplankyčiau upę, kurioje paskutinį

Po pusvalandžio įėjo tėtis su pasiūlymu

kartą buvau su tėčiu. Prisėdu ant rąsto, kurio

paplaukioti sraunioje upėje. Labai jį myliu, ir šis

medis nulūžo tos dienos vėlų vakarą ir tyliai,

pasiūlymas

ramiai sėdžiu, kol pradeda tirpti kojos.

man

labai

patiko.

Tinkamai

apsirengiau ir išbėgau pas jį. Abu lėtai ėjome

Dažnai sapnuoju tėtį. O vienas sapnas buvo

samanotu keliu ir kalbėjome apie gandus, kurie

ypatingas. Prieš akis išnyra tėčio paveikslas.

sklandė šiame kaimelyje.

jaučiu jį šalia, čia ir dabar:
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-

Viltė Masiokaitė,

Ateik, nenorėjau tavęs palikti, bet ką
padaryčiau, kad ir vėl būtume kartu.
Sapnas mane išgąsdino. Kelias dienas

jaunoji žurnalistė, 6b klasė

negalėjau jo užmiršti ir nemanau, kad kada nors

Sakmė apie vaistininko

užmiršiu. Karštą liepos rytą einant iš šv. mišių

profesiją

pro ilgąjį kelią, man kažkas į ausį sušnibždėjo:
-

Būk drąsi, ateik.
Supratau, kad čia tėtis. Šiurpuliukai perėjo

per visą kūną ir pradėjau bėgti namo,
galvodama, kad viskas baigėsi, deja, ne. Į
kambarį įėjo mama ir pasakė, kad reikia iš
malkinės atnešti ilgai degančių ąžuolo malkų,
nes šiandien ta Liepos diena, kai tėtis mus
paliko. Niūrioje malkinėje ir vėl išgirdau:
-

gyventojai ją vadino atsiskyrėle ir keistuole,
mat, ji ištisas dienas miškuose ir pievose
praleisdavo. Net laumės ją pastebėjo ir pradėjo
domėtis jos savitu elgesiu. Vienišė nuolat
skindavo

žemės. Pradėjau bėgti mišku prie upės.
Sustojau atsipūsti ir man prie ausies vėl
,,kažkas‘‘ sušnibždėjo:
Na gi, tau mažai trūksta.

Nepajutau, kaip kojos mane nešė upės link. Jau
ir upė su ryškiai oranžiniu saulėlydžiu, tokios pat
oranžinės spalvos kaip ir laužas tą dieną.
Pamačiau pėdsakus, vedančius į upę. Jais ir
įsibėgėjau, šokau į šaltą vandenį, gavau šoką,
bet… išvydau saulę ir tėtį, ant suolelio laukiantį
manęs.

pievų

žoles,

rinkdavo

krūmų

pumpurus, plėšdavo medžių lapus.

Jeigu myli mane, ateik, prašau.
Vyzdžiai išsiplėtė ir mečiau visas malkas ant

-

Vieną kartą gyveno vieniša mergelė. Kaimo

Vienas

žoles

džiovindavo,

kitas

smulkindavo, trečias nešdavo pardavinėti į
kaimo turgų. Žmonės turguje nei pirkdavo, nei
klausydavo jos kalbų apie žolių vaistingąsias
savybes, tik

tyčiodavosi ir juokdavosi.

Kaimiečiai šaukdavo jai:
-

Eik verčiau gyvulių ganyti, tai naudos ir
duonos bus!
Kiekvieną

vakarą

keistuolė

graudžiai

raudodavo, kad net gyventojai langines
užverdavo. Pagailo laumėms mergelės raudų ir
šios atklydo į jos namus. Visą naktį jos šoko
aplink mergelę, skardžiais balsais dainavo,
laimino jos namus, žoles ir jos dalią...
Kitą rytą netikėtai susirgo kaimelio kunigas.
Kaimo žmonės kalbėjo maldas, mišias pirko,
bet dvasininko sveikata tik blogėjo. Mergelė
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ryžosi eiti gelbėti kunigo. Išmintingoji girdė

darbininkais.

ligonį žolelių nuoviru, vienomis žolėmis klojo jo

naikinami jo laukai, maldavo nustoti. Aitvaras

krūtinę, kitomis dengė padus. Ankstyvą rytą

sutiko su sąlyga, kad ūkininkas sumokės už

kunigas nubudo kaip naujai gimęs.

Tomo mokslus, kad berniukas

Suprato kaimo žmonės, kad mergelė buvo

Ūkininkas,

pamatęs,

kaip

galėtų tapti

lakūnu.

išmintinga, kad jos žinios apie žoles labai

Tomas pradėjo lankyti lakūnų mokyklą. Čia

vertingos. Nuo to laiko visi gyventojai,

labai gerai mokėsi ir todėl buvo išsiųstas į

norėdami sveikatą pastiprinti, tik į mergelę

Ameriką atlikti praktikos pas Steponą Darių ir

kreipdavosi.

Stasį Girėną. Laimei nebuvo ribų. Berniukas

Taip ir pasiliko keistuolė puiki vaistinių žolių
žinovė. Taip ir įgijo vaistininko profesiją.

stengėsi. Tomas, grįžęs į Lietuvą, baigė mokslus
ir įgijo lakūno profesiją.

Julius Martinonis, 6b klasė
Berniuko svajonė
Prieš šimtą

metų

gyveno neturtingas

berniukas, vardu Tomas. Jis dirbo pas gobšų
ūkininką. Tomas labai sunkiai ir daug dirbo.
Sunkiausiomis akimirkomis, kai atrodė, kad

Gegužės pirmąjį
sekmadienį švenčiame
Motinos dieną.
Sveikiname savo Mamytes,
dėkojame joms už rūpestį,
meilę, šilumą.

žemė slysta iš po kojų, pakeldavo akis į dangų ir
stebėdavo paukščius.
Tomas labai mylėjo paukščius ir jiems
pavydėjo, nes jie galėjo skraidyti. Stebėdamas

Mažieji mūsų poetai
sukūrė eilėraštukų šia
proga

juos danguje, pamatė skriejantį ugninį žaltį. Šis
netikėtai nusileido prie berniuko.
- Kas tu? - nedrąsiai paklausė Tomas.
- Aš - aitvaras ir žinau, jog tu labai nori išmokti
skraidyti, o tai padaryti galėsi tapęs lakūnu.
Aitvaras, pasivertęs viesulu, pradėjo niokoti
nedoro ir gobšaus ūkininko laukus, taip jį
nubausdamas už negražų elgesį su savo
25.
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Mamytei
Mamyte, tu kiekvieną rytą
Pasitinki mane su šypsena.
O vakare nuramini,
Nes tu myli mane.
Kas benutiktų,
Tu visada būsi šalia.
Tavo meilė lyg saulutė
Šildo mano širdelę mažą.
Akmėja Bačelytė, 3b klasė
Miela mama,
Tave pasitinku ryte su laiminga šypsena.
Tu šilta ranka glostai mano plaukus.
Tavo akys žvilga kaip dvi mėlynos upės.
Tavo meilė pasako, kas tu esi:
Mane myli taip kaip save.
Danielė Medolinskaitė, 3b

Pavasario pranašai
Jau pavasaris atėjo.
Ir saulutė šviest pradėjo.
Sprogsta medžių pumpurėliai.
Ir karklų katinėliai.
Šildos saulėje žvėreliai,
Čiulba medžiuose paukšteliai.
Plazda danguje drugeliai.
Straksi po laukus kiškeliai.
Džiaugias šiluma vaikai.
Žaidžia jie smagiai smagiai.
Skrenda jų linksmi balsai,
Atkartoja juos laukai.
Ieva Jakštonytė, 4b kl.
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