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                                                   Aleliuja! 
 
                                  ,,Aleliuja “ suskambėjo  
                                   Ir pradėjo gaust varpai. 
                                   Nukankintas Atpirkėjau,  
                                   Tu iš kapo pakilai. 
 
                                   Beržo, alksnio žirginėliai 
                                   Šventą rytmetį anksti 
                                   Kaip varpeliai suskambėję 
                                   Mirga saulės apšviesti. 
 
                                   ,,Aleliuja” vyturėlis  
                                    Užgiedojo virš laukų. 
                                    Ir žibutės pražydėję 
                                    Spindi meile ir džiaugsmu. 
 
                                                               
                                                             Domicelė Brazaitytė 

                               
                       Džiaugsmingų Šv. Velykų!          
 
                                 Šventės, renginiai 
 
                                                  Pelenų diena 
       Vasario 6 dieną aktų salėje, pilnutėlėje mokinių, vyko trumpos Pelenų dienos pamaldos.     
Mokyklos kapelionas kunigas Mindaugas Kučinskas skaitė evangeliją, kalbėjo mokiniams:,, Pelenų diena – 
tai įėjimas į Gavėnią. Gavėnia – kelionė su malda į džiaugsmą iki Šv. Velykų. Tai dvasinis atsinaujinimas, 
apsivalymas, susilaikymas nuo blogų darbų, nereikalingų kalbų, persivalgymo, geri darbai, pagalba 
silpnesniam, ligoniui.                                                                                                                                     
                                                                                                                                                                           



       Mokyklos choras su muzikos mokytoja Zita Pilkauskiene giedojo giesmes. Joms skambant, kapelionas 
Mindaugas kryžiaus ženklu ir pelenais žymėjo visus susirinkusius bendruomenės narius ir palaimino 
Gavėniai – atsiverskite ir tikėkite : evangelija, malda, išmalda. 
    
                                            Meninio skaitymo šventė 
 
 
 
        Mokiniai, kaip ir kasmet, šventiškai nusiteikę rinkosi į salę 
paskaityti, išgirsti poetišką žodį. 
        7d klasės mokiniai, lietuvių kalbos mokytojai metodininkei Zitai 
Kontrimienei padedant, paruošė ir skaitė Martyno Vainilaičio literatūrinę 
pasaką ,,Vaivorykščių audėja“. 
         26 skaitovai iš 5-12 klasių deklamavo įvairių poetų eiles. Šiemet 
mažieji daugiau domėjosi Vytauto Račicko, Vytauto V. Landsbergio,  
Ramutės Skučaitės kūriniais, o vyresnieji – Vytauto Mačernio, Henriko 
Radausko, Bernardo Brazdžionio, Justino Marcinkevičiaus, Elenos 
Mezginaitės ir kt. tekstais. 
         Lietuvių kalbos bei teatro mokytojos  (žiuri komisija) 5-8 klasių 
grupėje geriausiu pripažino 7c klasės mokinį Jokūbą Tulabą, o 9-12 
klasių - Gintarę Šerėnaitę 12c kl. Ir Klaidą  Polikevičių  12a kl. kl.. 
Labai gerai skaitė R. Ramoškaitė 8a, Vitalija Čepytė 8c, Rūta Rutkūnaitė 
7b ir Reda Rutkūnaitė 5c klasių mokinės. Klaidas Polikevičius bei Jokūbas Tulaba mūsų mokyklos garbę 
gynė mieste. Jokūbas savo amžiaus grupėje užėmė pirmąją vietą ir buvo apdovanotas Švietimo skyriaus 
vedėjo diplomu. (Berniuką ruošė mokytoja metodininkė Zita Kontrimienė). 
 
                                                                      
                                                 Interviu 
 
  Jaunoji žurnalistė Monika Lemežytė su savo vadove Regina 
Stumbriene pakalbino skaitoves Neringą Žostautaitę, abiturientę, 
Vitaliją Čepytę 8c ir penktokę Redą Rutkūnaitę. 
    Žurnalistės. ,,  Kelintą kartą dalyvaujate meninio skaitymo 
šventėje?“ 
    Neringa.   ,,Šeštą kartą.“ 
    Vitalija.    ,,2-ą“. 
     Reda.      ,, 2-ą“. 
     Žurnalistės. ,,Kodėl dalyvaujate šioje šventėje?“ 
     Neringa. ,, Penktoje klasėje mokytoja sakė, kad gražus 
balsas, vėliau patiko būti ant scenos, o po  to ėmiau domėtis 
literatūra. Besiruošdama labai daug gauni, perskaitai daug 
kūrinių ir taip per keletą metų užaugi. 
      Vitalija. Visur noriu dalyvauti, mėgstu poeziją skaityti, kurti ir skaityti savo eiles. 
      Reda. Mokytoja skatino ruoštis, o ir man patinka deklamuoti, tik truputėlį šiurpuliukas trukdo. 
      Žurnalistės. ,,Dėkojame už pokalbį. Redai linkime augti su poezija, Vitalijai – sėkmės skaitant  
                         ir kuriant, o Neringai – ir baigus mokyklą gyventi su knyga.“ 
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                                  Vitalija Čepytė 8c kl. 
                                           
                         Baltosios eilės pavasario belaukiant 
                                  
                                       Iš sielos sieloms 
 
                             Brendu per žoles, smegduobes, balas. 
                             Stebiu prasidedantį lietų, gaudau debesis, 
                             Springstu mintim ir nepaliaujamai šypsaus. 
                             Pakirstais sparnais, aš vėtrungė, aš grįšiu į 
                                                                                       namus! 
 
                             Spalvotai vienatvei ištirpus – atleidau. 
                             Jau girgždu tyliau, nei upėje šoka žuvys,  
                             Ir augu, augu su gyvybe ir krintu su 
                                                                                        lietum 
                             
                             Lyg vaškiniai ledai pakrantės upelyje. 
                             O kartais taip skauda gyventi. 
                             Blaškausi šen, ten, niekur! 
                             Norisi išaugti kadagiu, kad niekas familiariai  
                                                                                  nebeliestų. 
 
                             Ir visvien, virpu viduje,- prasmingai byru. 
                             Tu tik šnabždėsi  - jos šilumą užuodžiu! 
                             Kuris man atvira siela pripažino savo tiesą - 
                             Rytoj ir vėl spalvotai lyja lietūs... 
                                     O aš tik laisvas, laukinis pavasario vėjas! 
                                                                         Aš gyvas! 
                                                      
                             2008  sausis 

                                           
                                           Liko 100 dienų... 
             Kažkaip keista. Rodos dar nesutemę, o mokykloje žybsi raudoni ragučiai... Velniukų pilna mokykla, 
juodi, uodegos švaistosi... 
             Tai juk abiturientų šimtadienis! Vienuoliktokai nutarė surokuoti visas dvyliktokų nuodėmes ir per 
Gavėnią priversti juos apsivalyti bei pasitaisyti. 
Na ir šėlsmas buvo: žavių velniūkščių šokis scenoje ,, 
muzikos garsai tai žinot... nuo jų galima viską 
pamiršti, gal net ir tai, kad nuo mokslo  ar darbo 
pavargai... 
             Pakvietė nusidėjėlių vadę Gražiną – 
mokyklos direktorę. Pasirodo, ir jai užkliuvo  
nuogos panelių bambos, paramstyti ketvertukai, 
daugybė ,,n“ raidžių dienynuose, uniformą kur 
ne kur bepamatysi... Bet ji buvo gera. Sako: ,,Gal 
duoti pasitaisyti? Visgi dar 100 dienų yra. ,,Jei 
gerai mokysitės, nešiosite uniformą, nepraleidinėsite 
pamokų – bus paskutinis skambutis  ir egzaminai – 
tada pamatysim“. 
             Buvo išrikiuoti  didieji nusidėjėliai ir jų vadės: romantiškoji Aida, Rima ir Rimutė. 
Jos negailėjo komplimentų savo numylėtiesiems vaikams. 
             Daug ,,įdomių“ punktų buvo išvardinta, o abiturientai velniūkščiams vis kartojo: ,,Prisiekiam, 
prisiekiam“. Išdykėliai smailiaragiai dar ir filmą apie mūsų šventės kaltininkus parodė lyg ir suaugusiems, 
lyg ir vaikams – su multiplikaciniais viską sumaišė.... 
 Ir vis tik nuotaika puiki...                                                                                                                                                              3 



                                    ,,   100 dienų , 100dienų - 
                                         lyg akimirka, nuo kurių gyvenimas prasideda“ - 
                                                        ilgai dar skambėjo abiturientų daina. 
             Sėkmės Jums! 
                                       
                                                                           Regina Stumbrienė - ,,Žiburiuko“ redaktorė 
 
                                        2008 – ieji  - skaitymo metai 
 
                        Vytauto V. Landsbergio kūrybos pristatymas. 
                  Mano meilė gyvenimui knygoje ,, Berniukas ir žuvėdros”  
 
     Bibliotekoje parengta Vytauto V. Landsbergio kūrybos parodėlė, medžiaga apie jo asmenybę,           
gyvenimą, kūrybą, veiklą. Maironiečiai ir jaunieji žurnalistai su savo vadove bibliotekininke Regina 
Stumbriene ypatingai susidomėjo ir kurį laiką studijavo šio įdomaus kūrėjo gyvenimą, kūrybą ir kruopščiai 
ruošėsi pristatyti skaitytojams.. 
     Renginys vyko informacinių technologijų centre kovo 6 dieną. Bibliotekininkė Regina Stumbrienė 
pasveikino susirinkusius 5-tų bei 6 –tų klasių mokinius su Skaitymo metais, palinkėjo domėtis Vytauto V. 
Landsbergio kūryba, įdomios popietės, draugauti su knyga. 
     Skambėjo Vytauto V. Landsbergio atliekamos autorinės dainos, Rūta Rutkūnaitė 7b kl., rodydama 
skaidres, pasakojo apie rašytoją, dainų kūrėją ir atlikėją, kino filmų režisierių  Vytautą V. Landsbergį. 
Monika Lemežytė, Greta Jurgaitytė,  Rūta Rutkūnaitė, Dovilė Katinaitė bei Agnė Šidlauskaitė   rolėmis 
skaitė ištraukas iš knygos ,,Berniukas ir žuvėdros”. Klausantis teksto, ekrane renginio dalyviai matė žuvėdras 
ir kitas dailininkės Sigutės Ach iliustracijas iš šios knygos bei Livingstono ,,Žuvėdros”. 10 a klasės mergaitės 
Agnė Jurkevičiūtė ir Dovilė Kisieliūtė sukūrė dainelę apie Batą pagal Vytauto V. Landsbergio žodžius ir 
įdomiai ją atliko, pritardamos gitara. 
 Po autoriaus atliekamos dainos ,, Strazdas” maironiečiai ir jaunieji žurnalistai kalbėjo apie šioje knygoje 
keliamas problemas, gražiausias mintis. 
      Tikimės, kad  po renginio mokiniai labiau skaitys šio autoriaus knygas. 
 
                   Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas 
 
        Šią garbingą mūsų tautai šventę minėjome kovo 7 –ąją dieną. Dalyvavo Seimo narys, 1990 metų 
Neprikausomybės akto signataras Julius Beinortas. Svečias priminė moksleiviams tautos istorinį kelią nuo 
pirmojo Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo iki dabarties, pasveikino susirinkusius ir palinkėjo tauraus 
šventės supratimo. 
        Istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas pasveikino Seimo narį Julių Beinortą su ką tik  
praėjusiu amžiaus jubiliejumi ir įteikė savo knygą ,,Dailininkė Marcė Katiliūtė”. 
        Mokyklos direktorė Gražina Gailiūnienė šią džiugią mokyklai ir Lietuvai dieną (tai jau tapo tradicija) 
apdovanojo padėkos raštais geriausius 5-12 klasių mokinius ir miesto olimpiadų bei konkursų nugalėtojus. 
       Maloniai nuteikė miesto muzikos mokyklos muzikantai bei dainorėliai, jų atliekami kūriniai. 
       Tą dieną Kraštotyros muziejuje  įvyko istorijos mokytojo Antano Vaičikonio knygos ,,Širdgėlos 
šermukšnis” pristatymas miesto visuomenei. Mokytojos metodininkės Zitos Kontrimienės parengti skaitovai 
parodė literatūrinę kompoziciją ,,Širdgėlos rauda”. 
 
               Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Vilniaus Pedagoginio universitetu 
                
       Kovo 13 dieną mūsų mokykloje apsilankė svečiai iš Vilniaus Pedagoginio Universiteto. Prof. dr. 
Antanas Kiveris, Fizikos fakulteto Dekanas, pasakojo susirinkusiems vyresniųjų klasių moksleiviams apie 
Fizikos fakulteto specialybes, mokymosi sąlygas, magistarntūros bei doktorantūros studijas. Buvo įdomu 
sužinoti, kad šio universiteto ryšiai pasaulyje platūs. Studentai ( ypač magistantūros studijoms) gali vykti 
mokytis pagal mainų programas į Vokietiją, Pietų Korėją, Italiją, Ispaniją. Dr.Kiveris rodė vaizdinę 



medžiagą apie Fizikos fakultetą, jo veiklą, pasidžiaugė, kad  Lietuvoje  dauguma fizikos mokytojų  - Viniaus 
Pedagoginio universiteto absolventai. 
Direktorė Gražina Gailiūnienė ir Dr. Antanas Kiveris pasirašė VšĮ Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos-  

Vilniaus Pedagoginio Universiteto bendradarbiavimo sutartį. 

 
 
    
      
                                       Žemės dienos minėjimas 
 
       Kovo 20 dieną prie mokyklos buvo iškilmingai iškelta Žemės vėliava.Gamtos, biologijos mokytojos 
kvietė saugoti Žemę. Chemijos kabinete,  skambant dainoms apie žemę, buvo parodytas filmukas apie mūsų 
Žemę - Lietuvą - iš paukščio skrydžio. Gamtos mokslų mokytojos vaišino arbata, medumi bei kitais 
ekologiškais skanėstais.      
 
                                             Atvelykio šventė 
   
       Kovo 27 –ąją pradinių klasių mokiniai  su savo mokytojomis surengė linksmą, gražią Atvelykio šventę: 
salėje stalus papuošė žydinčiais karklų katinėliais, rankdarbiais, suvenyrais, skanumynais. Dainavo, šoko, 
žaidė. 
                                                    
                                             Sveikiname juos! 
 
   Gediminą Kaziukaitį, 11c klasės mokinį, miesto 9-12 klasių chemijos olimpiadoje laimėjusį 1-ąją vietą ir 
apdovanotą Švietimo skyriaus vedėjo diplomu ,(mokytoja metodininkė Snieguolė Butkutė).  
                  
 Teatrinę grupę, mažųjų teatrų šventėje  ,,Teatrinės improvizacijos“ laimėjusiai nominaciją ,,Artistiškiausia 
komanda“, ( vadovė – vyr. mokytoja Alina Bardauskienė). 
                              
  Rūtą Rutkūnaitę, 7b klasės mokinę, už šilko tapybą (ruošė mokytoja  Roma Ambrazevičienė).                                      
  
  Matą Likauską, 12c klasės mokinį Lietuvos mokinių ekonomikos ir verslo olimpiados 1 etape užėmusį 1- ąją 
vietą, (mokytoja metodininkė Joana Kondrotienė).                        
 
 Jolitą Rečiūnaitę, 12a klasės mokinę, miesto prancūzų kalbos olimpiadoje laimėjusią 2 –ąją vietą, ( mokytoja 
metodininkė Violeta Mackuvienė).               
  Tomą Jušką, 8a klasės mokinį, tarptautinėse moksleivių turizmo technikos varžybose  ,,Akademija 2008“ 
bendrakomandinėje įskaitoje jaunučių amžiaus B grupėje  laimėjusį 1 –ąją ir 3- ąją vietas,  (Akademijos turizmo 
ir sporto klubas ,,Dotnuvėlė“ apdovanojo diplomu). 
                                                                                         (Vadovė Saturnina Mažuolienė). 
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   Mokyklos komandą, Panevėžio tarpmokyklinėse komandinėse turizmo technikos varžybose užėmusią  1- ąją ir 
2-ąją vietas, (vadovė Saturnina Mažuolienė). 
 
 Gytį Ručį, 9a klasės mokinį,  miesto mokinių rašinių konkurse ,, Lietuvos kovų už laisvę bei netekčių istorija“ 
laimėjusį 2-ąją vietą, ( rengė vyr.  mokytojas Antanas Vaičikonis). 
 
Viktoriją Kulikovaitę, 6d klasės mokinę, už įspūdingiausią  ,,Raganos“ kaukę, (panaudojant sudėtingą atlikimo 
tecniką) Užgavėnių kaukių konkurse, ( mokytoja metodininkė Roma Ambrazevičienė). 
  
   Mokyklos komandą, konkurse ,,Saugūs ir sveiki mokykloje“ 2- ame etape ,,Vaikai prieš smurtą“ užėmusią 2-
ąją vietą,  
   2- o etapo akcijoje ,,Mano karjera. Kas ji?  - 2-ąją vietą. 
                                             Panevėžio miesto vyr. policijos komisariatas      
                                             Panevėžio miesto savivaldybės Švietimo skyrius 
                  
                                             Panevėžio miesto savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnyba.                 
 
   Daną Rapčį, 6c klasės mokinį, 2007-2008 m.m. Panevėžio miesto mokinių, gimusių 1993 m. ir jaunesnių vaikinų 
plaukimo varžybose iškovojusį 2-ją vietą ir apdovanotą  diplomu. 
 
 Mokyklos lėlių teatrą  už sėkmingą  dalyvavimą 2008 m. tradicinio lėlių teatro renginio ,,Molinuko teatras“ 1- 
ame etape ( vadovės:vyr mokytoja Alina Bardauskienė ir Edita Daugelavičienė).  
 
 Mokyklos komandą, tarpmokykliniame žinių apie Lietuvą konkurse ,, Mes – Lietuvos piliečiai“, apdovanotą 
Panevėžio moksleivių namų 1-ojo laipsnio diplomu  (ruošė vyr. mokytoja Alina Bardauskienė). 
 
 
Jurgitą Kriščiliūnaitę, 9d klasės mokinę, konkurse ,,Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę?“    1-ame etape  
užėmusią 3-ąią vietą. 
                 Krašto apsaugos savanorių pajėgų Vyčio apygardos 5-osios rinktinės vadas 
 
 
Mokyklos tautinių šokių kolektyvą, gerai pasirodžiusį  Lietuvos vaikų ir moksleivių šokių grupių konkursiniame 
festivalyje  ,,Aguonėlė 2008“  (vadovės : Zita Rimkuvienė ir mokyt. metodininkė Ona Meškauskienė). 
                                      

                           
Padėka 

 
                           Dėkojame J.E.Vyskupui Jonui Kauneckui  
                       už ,,Kregždutės“ ir žurnalo ,,Ateitis“ 
                       prenumeratą mūsų mokyklos mokiniams 
                          2008- iesiems metams. 
  
 
 
,,Žiburiuko“ redkolegija:                  Mūsų adresas: Vysk. Kazimiero Paltaroko 18 
 
Rūta Rutkūnaitė 7b kl.                          Rašykite mums, laukiame jūsų laiškų. 
Greta Jurgaitytė  7b kl.                 
Monika Lemežytė 8b kl. 
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