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Švieski ir spindėki!
Mons. Jonas Juodelis
Keliai, kuriais vargu ar eita, keliai, kurie buvo nutrūkę.
Keliai pas kaimynus, darbo kolegas.
Keliai nuo žmogaus pas žmogų.
Keliai pas likusį nuošalyje, žmogų bėdoje.
Vyro - pas savo žmoną, žmonos pas savo vyrą.
Tėvų - pas savo vaikus.
Vaikų - pas savo tėvus.
Nauji keliai.

Adventas- tai metas, kada vienas kitam
uždegame žiburį:
Pritarimo žiburį.
Drąsos žiburį
Atleidimo žiburį.
Meilės žiburį.
Draugystės žiburį.
Pagalbos žiburį.
Užtarimo žiburį.
Susitaikymo žiburį.

,,Kadangi visus savo darbus žmonės nori
papuošti, mes taip pat adventinį vainiką puošėme
miško

kankorėžiais,

kurie

miške

buvo

užsiskleidę, o šilumoje atsidarė- išsiskleidė. Taip
ir

mūsų

širdys,

veikiamos

Dievo

meilės,

išsiskleidė ir pasiruošė priimti Dievą. Padėdami
kankorėžius, mintyse išsakėme savo norus ir
troškimus ,’- kalbėjo tikybos mokytoja Jurgita.
Visi kartu nupynėme adventinį vainiką,
papuošdami jį gražiais pasiryžimais.
Tai gražiausi adventinės popietės, vykusios gruodžio 4 dieną,, fragmentai. Skambėjo vyresniųjų
mokinių atliekamos giesmės( vadovė Zita Pilkauskienė), mažieji atliko liturginius šokius (vadovė
Gražina Bataitienė). Popietėje dalyvavo Kauno ,,Ąžuolo” katalikiškos vidurinės mokyklos mokiniai .
Popietę parengė ir vedė tikybos mokytoja Jurgita Šadauskienė.
Mokiniai būreliais ėjo į Kristaus Karaliaus katedrą prieš šv.Kalėdas ,, papuošti širdį”. 19-20
dienomis vyko adventinis renginys 5-12 klasėms ,,Leliumoj, leliumoj”.

Šventės, renginiai
Neakivaizdinė kelionė į Paryžių
Kasmet vienuoliktokai surengia mokytojams jų profesinės dienos proga šventę, kupiną malonių
staigmenų.
Šiemet jie mus pakvietė į neakivaizdinę kelionę Paryžiun. Aktų salėje – susėdę pedagogai.
Atidžiai saugojo žaviosios stiuardesės ir drąsūs lakūnai. Ekrane stebėjome tikrus Paryžiaus miesto
vaizdus. Būta ir pavojų, bet viskas laimingai baigėsi. Dešimtokės demonstravo Prancūzijos
mokytojų madas. Buvome sužavėti. Ir pagaliau – didieji Paryžiaus muziejai . Galėjome išvysti
,,pasaulinio garso menininkų reprodukcijas “ir bandyti pažinti savo kolegas iš vaikystės nuotraukų.
Po malonios ekskursijos vienuoliktokai pakvietė mokytojus į kavinę, ten skambėjo dainos ir
puikavosi didžiulis tortas.
Už gražią šventę pedagogai buvo dėkingi ir sumanioms bei puikioms auklėtojoms: Irenai
Savickienei, Miglei Antanėlienei ir Violetai Dumbrienei.
Vyskupo Kazimiero Paltaroko 122 – ųjų gimimo metinių minėjimas
Spalio mėnesį mokyklos bendruomenė susirinko paminėti Vyskupo Kazimiero Paltaroko
122 – ąsias gimimo metines.
Renginyje dalyvavo kunigas Juozapas Antanavičius, pažinęs šį garbingą Vyskupą, bendravęs su
J.E. . Svarbiausia tai, kad Kazimieras Paltarokas Juozapą Antanavičių įšventino kunigystei.
Štai keletas metų nugludintų kunigo minčių apie garbingąjį Vyskupą:
„ Mėgo jaunimą, nepaprastai mylėjo vaikus
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Labai mylėjo Katedrą. Katedra jam buvo kaip Jo kūdikis.
Vyskupas Kazimieras Paltarokas man – žmogaus idealas. Jautėme Jo didybę.
Jis tikrai buvo bažnyčios kunigaikštis – ir kunigaikščio išvaizdos, ir dvasios.“
Istorijos mokytojas Antanas Vaičikonis kalbėjo apie Vyskupo Kazimiero Paltaroko
ganytojiškus laiškus, gilią jų prasmę.
Mokyklos dviratrininkų grupelė su kūno kultūros mokytojais Kęstučiu Meliūkščiu ir Vasilijumi
Semčičinu aplankė vyskupo gimtinę Pakruojo rajone, Gailionių kaime.
Bibliotekoje buvo parengta informacinė paroda apie Vyskupo gyvenimą. Joje – nuotraukų
kopijos, menančios Kazimiero Paltaroko gyvenimo, ganytojiškos veiklos akimirkas.
Sausio 3 dieną Kristaus Karaliaus Katedroje buvo aukojamos šv. Mišios - minimos 50- osios
Vyskupo mirties metinės.
Sielovados darbas mokykloje
„ Katalikiškajai mokyklai būdinga stengtis kurti evangeline laisvės ir meilės dvasia įkvėptą
mokyklos bendruomenės aplinką, padėti jaunuoliams kartu su savo asmenybės tobulinimu ugdyti
savyje naują kūrinį, kuriuo per krikštą yra tapę, ir galiausiai visą žmogiškąją kultūrą suderinti su
išganymo skelbimu, kad mokinių palengva įgyjamas pasaulio, gyvenimo ir žmogaus pažinimas būtų
nušviestas tikėjimo“.
(Iš Lietuvos katalikiškos mokyklos koncepcijos bendrųjų nuostatų)
Mokiniai dalyvauja katechetinėje Bažnyčios misijoje per liturginę ir sakramentinę veiklą,
ugdomos evangelinės vertybės per mokykloje vykstančius užsiėmimus, vertybių ugdymo programų
veiklą.
„ Mokykloje šalia bendrųjų dalykų ugdomųjų programų mokiniams galime pasiūlyti ir
vertybių ugdymo programas, rekolekcijas bei kitas įvairias susikaupimo valandėles. Tai padeda
jaunam žmogui giliau pažvelgti į save, kitą žmogų, pasaulį, pažinti Dievą. Moksleiviai mokosi į
pasaulį žvelgti tikėjimo žvilgsniu, įsisavinti krikščioniškąsias vertybes, kurios suteikia žmogui
džiaugsmo ir gyvenimą daro gražesnį.“
Mokyklos kapelionas Mindaugas Kučinskas
Spalio 23-24 dienomis - abiturientų susikaupimo dienos (dalis mokinių vyko į Baltriškes pas
Tiberiados brolius), lapkričio 23 -24 dienomis mokytojai dalyvavo rekolekcijose Palendrrių
benediktinų vienuolyne.
Organizuotos Karitatyvinės akcijos ( tradicinė Gerumo akcija Advento metu, ,,Keliaukite!
Štai aš siunčiu jus...“( plg. Lk 10, 3) įgyvendinimas: išvykos į vaikų , senelių , neįgaliųjų globos
įstaigas. Mokinai dalyvauja krikščioniškųjų vertybių dienose. Mokytojai piligriminės kelionės
metu Kryžių kalne pastatė mokyklos kryžių.
Konkurso „ Matematika – kaip dailė ir poezija, yra savaip graži“
Lygtys, skaičiai - nebaisu.
Mokam daugint 2 x 2.
Be matiekos mums sunku,
Mokytis labai svarbu.
Lapkričio 21 dieną vyko 8-ų klasių matematikai susirinko į visai neįprastą konkursą.
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Sakoma, kad matematika – sausa šaka, bet šiame renginyje matematikai panoro ją pagyvinti,
papuošti. O kuo? Poezija, piešiniais ir kitomis mokinukų išmonėmis.
Plušo visos matematikos mokytojos, ruošdamos įdomias užduotis, jas švelnindamos
pramogėlėmis, galvas suko visų 8-ųjų klasių mokinių komandos. Jos parodė linksmas ir
išradingas programėles, apdainuodamos mokslų mokslą - matematiką, susiedamos su jaunatvišku
moksleivių gyvenimu.
Užduočių būta įvairių , gal net keistų: iššifruoti genealoginį medį, nustatyti kompiuterio viruso
žalą, pažaisti domino, pasekti pasaką, ir ... saldžioji užduotis.
Aktyvumu pasižymėjo sirgalių komandos. Jos vienos su kitomis lenktyniavo: kas geriau
palaikys savo komandą plakatais, dalyvių gausumu, sprendžiant kryžiažodžius, menant mįsles ir
kuriant matematinius eilėraščius. Visi buvo labai šaunūs. Pirmąją vietą laimėjo 8c, 2-ąją – 8d, o
trečiąją – 8a klasės matematikai.
Įsitikinome, kad mokslų integracija – puikus dalykas. Matematika tampa linksmesnė, ją
galima papuošti eilėraščiais, piešiniais ir atgaivinti senolių išmintimi : mįslėmis, pasakomis bei
patarlėmis.
Pabandykime įspėti šias mįsles
Skaičiai mįslėse:
1. Kada žmogus stovi ant vienos kojos?
2.Stovi ąžuolas su dvylika šakų. Ant kiekvienos kojos – po keturis lizdus, lizde – po šešis vaikelius
ir septinta - motina.
3. Abipus kalnelio dvi žvakelės.
4. Keturios panelės po vienu skėčiu.
5. Vienas laukia dienos, kitas – nakties, o trečias sako : man vistiek.
6. Du šiaučiukai, du kriaučiukai, keturi Adomėliai.
7. Šimtas langelių, tamsus namelis.
8. Du galai, du žiedai, o vidury vinis.
(Atsakymus galite sužinoti bibliotekoje - „ Žiburiuko“ redakcijoje“)

Konkursas „ Šok ir išmok“ – seminaras ,,Meninės raiškos atskleidimas“
Lapkričio 29-30 dienomis mokyklos aktų salėje skambėjo muzika, pasipuošę rinkosi šokėjų
poros. Pirmą dieną rungtyniavo 1- 4 klasių mokiniai.( Pasiruošti vaikučiams padėjo ir mamytės,
pradinių klasių mokytojos, nes kai kurie šokėjai buvo su kaukėmis: Raudonkepuraitė su vilku,
Snieguolė su seneliu Šalčiu, ir kt. Dalyvavo net 85 poros. Antrąją dieną šoko 5-10 klasių mokiniai.
Konkursas prasidėjo šokėjų paradu. Galima buvo džiaugtis dalyvių entuziazmu, noru išmokti
šokio, kurti, jausti muziką. Tai – mūsų mokykloje naujovė. Žavu, kad mokytojas Gintaras
Petraitis, turintis didelę sportinių šokių patirtį, buria visus vaikus, norinčius šokti..
Renginyje dalyvavo daug šokėjų porų, jie buvo linksmi. Tuo džiaugėsi ir direktorės
pavaduotojos ugdymui Violeta Dumbrienė bei Edita Dilienė. Maloniai nustebinti buvo ir
Panevėžio miesto choreografai, vertinę renginį.
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Galbūt šis konkursas taps tradiciniu.

Renginiai , skirti švedų rašytojos Astridos Lindgren 100 – osioms
gimimo metinėms paminėti
Lapkričio 5 – 9 dienomis Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekos vaikų ir jaunimo centre
vykusioje atvirų durų savaitėje ,, Popietė su Astrida Lindgren“ dalyvavo ir mūsų mokyklos 4- ųjų
klasių mokiniai. Abonemento vedėja Ona Kaluinienė pasakojo vaikams apie rašytoją, skyrė jiems
įdomias užduotėles. 4c klasė ( mokytoja Aina Šepkuvienė) eksponavo savo darbelių parodą
,,Nuotaikingieji daikteliautojai“. Lapkričio 14 dieną 4c klasės mokiniai dalyvavo rašytojos
gimtadienio minėjimo šventėje. Už gražias dainas ir įdomius darbelius buvo apdovanoti saldžiais
prizais ir padėkos raštais.
Viktorina ,,Padaužiukų pasaulio žavesys“
Gruodžio 14 dieną į mūsų mokyklos aktų salę sugužėjo 5 –ųjų ir 6 – ųjų klasių knygų
mylėtojai, geriausi skaitytojai. Maironiečiai ir jaunieji žurnalistai surengė viktoriną. Jie ilgai
ruošėsi: patys sugalvojo klausimus, Rūta Rutkūnaitė 7b kl. paruošė skaidres apie rašytojos
gyvenimą, kūrybą ir viktorinos metu papasakojo, parodė dalyviams. Mergaitės dainavo Pepės
dainelę. Mokinius konsultavo ir vedė renginį Regina Stumbrienė. Dramos būrelio nariai suvaidino
sceninį vaizdelį apie Karlsoną.
Mokiniai puikiai atsakinėjo į viktorinos klausimus, sprendė laiptažodį.O buvo nelengva, nes
klausimai buvo parengti iš visų Astridos Lindgren knygų. Palaikymo komandos piešė knygų
veikėjus, kūrė eilėraštukus. 6a klasės mokiniai eiliavo:
Karlsonas yra gražus,
Mėgsta valgyt saldainius.
Kai miegoti užsimano,
Pamatysi - jau ant namo.
Per dienas jisai skrajoja,
Nenurimsta, nenustoja.
Jis išdykęs, , neramus,
Mėgsta žaisti žaidimus.
Vertinti mokinukų žinias buvo pakviestos maironietės, jaunosios žurnalistės bei bibliotekos
darbuotojos.
5

I –ąją vietą laimėjo 6a, II-ąją – 6c, o III –ąją – 5c klasių komandos. Linksmiausius eilėraščius
sukūrė 6b klasės skaitytojai, o gražiausius piešinius pateikė 6b ir 6a klasių komandos. Laimėtojai
buvo apdovanoti mokyklos direktorės padėkos raštais.
Džiugu, kad mūsų penktokai ir šeštokai skaito daug knygų, aktyvūs bibliotekos lankytojai, dėl
to viktorinos metu žiuri komisiją nustebino puikiais atsakymais.
Dramos būrelio nariai su mokytoja Alina Bardauskiene dalyvavo respublikiniame teatro
projekte ,,Erdvės kūrybai 2007“, skirtame Astridos Lindgren jubiliejinėms metinėms. Už gerą
pasirodymą jiems buvo įteikta padėka.
Mūsų literatūrinis puslapis

Ilgai žiūrėjau į save,
Save įrėminęs į veidrodį.
Kas gi iš ten taip žiūri į mane
su mano pavarde, vardu
ir veidu?
Istorijos mokytojas Antanas Vaičikonis išleido jau trečią poezijos knygą. Ji vadinasi
,,Širdgėlos šermukšnis“. Poetas mąsto apie partizano Šermukšnio - Antano Vaičikonio –
gyvenimą, kovą ir tragišką mirtį. ( Įdomu, kad knygos autoriaus ir partizano vardai ir pavardės
sutampa).
Poetas, kurdamas eiles, išstudijavo šį istorinį laikotarpį, surinko daug medžiagos apie
partizano Šermukšnio asmenybę, gyvenimą, įtemptą ir pavojingą kovą , dėl to ši knyga galbūt padės
mokiniams daugiau sužinoti apie partizaninį Lietuvos laikotarpį . O mokytojas Antanas Vaičikonis
bus puikus konsultantas. Knygos viršelio iliustraciją nupiešė Salvija Vaičikonytė, autoriaus dukra.

Antanas Vaičikonis
Čia aš gyvenau
Aš buvau:
degančių žvakių lietus,
sidabrinė žvaigždė,
baltas miškas,
renkantis ašaras
kaip sušalusias uogas vaikas.
Aš buvau palaimintas
kryžiaus ženklu ir mane palydėjo į kelią.
Nebegrįšiu į pradžią.
Degančių žvakių lietus –
Liepsnos kaip tylinčiųjų akys.
Nepakartosiu
Nė vieno judesio, žvilgsnio
šypsenos, gesto.
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Naktyje prie sodybos sudegusios
Paženklinsiu akmenį –
čia aš gyvenau.
Monografija ,,Dailininkė Marcė Katiliūtė“
,,Žadintojas kūrybai turi būti kitas žmogus, kuris iš tavęs tikėtųsi daugiau, negu tu vertas ir
aukotųsi tau, kad tave išaukštintų“
Marcė Katiliūtė
Tai jaunos talentingos tarpukario Lietuvos menininkės, tapytojos ir grafikės, Marcės Katiliūtės
žodžiai.
Istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas parašė monografiją ,,Dailininkė Marcė
Katiliūtė“, išleido ,,Žiemgalos leidykla“. Joje atskeidžiami nauji faktai apie talentingos tragiško
likimo menininkės gyvenimą, kūrybą, asmenybės bruožus, pateikiamos kūrinių reprodukcijos,
dienoraščiai, laiškai ir užrašai.
Knyga buvo plačiai pristatyta Lietuvoje. Dailininkės gimtajame krašte – Joniškyje kartu su
knygos autoriumi dalyvavę mokyklos dramos studijos artistai suvaidino ,, Marcę“ pagal
dramaturgės Rasos Andrašiūnaitės pjesę ,,Talentas gyventi“. ( Vadovė Alina Bardauskienė).
Pastaba: šias mokytojų išleistas knygas galite paskaityti mūsų bibliotekoje.

Aušrinė Klydžytė, 6d kl.
Baltas angelas
Kada Aušrinė danguje sužibs,
Praverki tyliai kambario duris.
Juk tai stebuklų kupina naktis.
Gal tave angelas net aplankys.
O jei nerasi nieko kambary,
Tik nepravirk, tik nepaskęski liūdesy.
Juk tai stebuklų kupina naktis,
Gal danguje tik tau nauja žvaigždė nušvis.
Iveta Čeputytė , 6d kl.
Kalėdinis pyragas
Apatinis sluoksnis - laimės,
Vidurinis - daug sveikatos.
Viršutinis sluoksnis– džiaugsmo.
Jau pyrago formos matos.
Šonus puošiame svajonėm.
Viršų meile pabarstykim.
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Prisiminkim snaigių šokį,
Tegu tyliai jos čia krinta.

Jomantė Čičirkaitė 6c kl.
Žiema
Žiema, kai snaigės šoka už lango,
Žiema – tai šaltas dangus.
Žiema – tai šventės, kurių laukia
Kiekvienas pasaulio žmogus.
Sužibus Šiaurinei žvaigždelei,
Susiburia šeimos draugėn,
Jos pagerbia mūsų Kūrėją
Gražiausiom maldom ir giesmėm.
Arūnė Mažylytė 6c kl.
Ruduo
Miniatiūra

Rudenėlio rytą pažadino lietus,
kuris beldėsi į mano langą,
o piktas vėjas draskė margus lapus.
Išsiruošiau eiti.
Saulės nebuvo matyti.
Dangus niūrus.
Šaltukas gnybo man į nosį.
Po kojomis čežėjo lapai.
Pakėliau akis ir visai netoli pamačiau mokyklą.
Įėjau į vidų . Mane sušildė klasės ir draugų šiluma.
Lietų ir šaltą vėją palikau už durų.
Sveikiname visus su Naujaisiais 2008-aisiais metais !

,, Žiburiuko“ redkolegija:

Mūsų adresas: Kazimiero Paltaroko 18

Rūta Rutkūnaitė, 7b kl.
Greta Jurgaitytė , 7b kl.
Paulina Petkūnaitė, 7b kl.

Rašykite mums, laukiame Jūsų laiškų.

Redaktorė Regina Stumbrienė
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