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Švieski ir spindėki! 
Mons. J. Juodelis 

 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko 
gimnazijos laikraštis 

2014/2015 m. m. Nr.3-4 
 

Jėzus - „Tas Žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų“ (Jn 1, 14). 

Mieli Jėzaus bičiuliai, 

Štai ir sulaukėme šventų Velykų!  Šventų – kodėl jos 

šventos? Ar dar prisimename šios šventės prasmę? Ar tai tik dar 

viena šventė su savo artimaisiais? O gal tai tik pavasario, žalumos 

šventė? Gal tai tik margučių ir zuikučių šventė? Pamąstykime. 

Šventos Velykos – mūsų tikėjimo šerdis. Dievo Sūnaus 

prisikėlimas. Žodis, tapdamas kūnu, atsinešė su savimi ir misiją. 

Jėzaus vardas iš hebrajų kalbos išvertus reiškia  - Dievas išgelbsti. Štai 

toji priežasis, dėl kurios kiekvienas tikintysis turi švęsti Velykas. Prisikėlimo džiaugsmas kiekvieną turi lydėti ir 

džiuginti. Juk tai yra mūsų gyvenimo prasmė.  

 Mirtis – nuodėmės pasekmė. Tad kaip galėjo Dievas mirti? Paprastai!  Mylėdamas mus,  prisiima ne tik 

žmogaus išvaizdą, bet  ir  visų mūsų nuodėmes. Mirdamas ant kryžiaus, nuplauna visų mūsų nuodėmes ir 

parodo prisikėlimo džiaugsmą.  

 Mielieji, tegul šios šventos Velykos mums būna naujos pradžios pradžia. Neišsigąskime kasdienybės.  

Nebijokime suklupę atsistoti. Mylintis Dievas buvo, yra ir bus – ir gyvena tarp mūsų!    

Linksmų šventų Velykų! 

Kapelionas  kun.  Audrius Vogulis 
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Gavėnia 

Gavėnia – tai keturiasdešimties dienų laikas, skirtas pasiruošti Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo 

– Velykų šventei. Gavėnia prasideda Pelenų dieną ir baigiasi Didžiojo ketvirtadienio Paskutinės 

Kristaus vakarienės Mišių pradžioje. 

 Kiekvienas sekmadienis yra skirtas Kristaus prisikėlimui švęsti, todėl jis nėra atgailos ar pasninko 

laikas. Gavėnia – tai tarsi visuotinės Bažnyčios rekolekcijos, susikaupimo ir atgailos laikas, kurio metu 

tikintieji raginami pažvelgti į Kristaus slėpinį, semtis iš jo jėgų, nuvalyti savo širdį, peržvelgti savo 

krikščionišką gyvenimą ir atgailos bei susitaikinimo dvasia ruoštis Kristaus prisikėlimo įvykiui. 

Gavėnios metu tikintieji raginami pasninkauti, ypač Pelenų dieną ir kiekvieną gavėnios penktadienį, 

taip pat susilaikyti nuo pasilinksminimų ir, platesniu požiūriu, nuo viso, kas žeidžia ar iškreipia 

žmogaus santykį su Dievu ir su artimu. Gavėnios atgailos tikslas – atitaisyti savyje tai, kas traukia į 

nuodėmę ir skatinti tai, kas veda į gėrį. Todėl gavėnia – tai puikus metas susimąstyti apie savo santykį 

su Dievu. Kur aš esu Dievo atžvilgiu, kur Dievas man yra? Ar iš tiesų gyvenu Kristaus pasiūlytos 

Gerosios Naujienos dvasia ir patarimais? Gavėnios metu Bažnyčia ragina tikinčiuosius dalyvauti 

susitaikinimo pamaldose ir atlikti išpažintį. Gavėnios kelyje padeda ir kelios minutės stabtelėjimo bei 

Šv. Rašto skaitymo ir meditavimo. Gavėnią žymi paties Jėzaus žodžiai: „Atėjo įvykdymo metas, 

Dievo karalystė čia pat! Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ (Iš Evangelijos pagal Morkų, 1 

skyrius, 15 eilutė). 

Gimnazijos renginiai, šventės 

Interviu su 8d klasės mokiniu Miku Palujansku- 

televizijos konkurso   ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai” dalyviu 

Jaunosios žurnalistės Nora Kondrotaitė (IIIa), 

Rūta Kiaušaitė (5c) ir jų vadovė kalbėjosi su Miku 

Palujansku, 8d klasės mokiniu, jau ne pirmą kartą 

dalyvavusiu viktorinoje  ,,Lietuvos tūkstantmečio 

vaikai”. Mikas-jau pažįstamas mūsų gimnazijoje. 

Jis stropiai nešioja uniformą, kuri jį išskiria iš kitų 

jo bendraamžių televizijos laidoje – konkurse - 

,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai”. 

Nora:  ,,Kelintus metus dalyvauji  respublikinėje 

viktorinoje ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai?” 

Mikas: ,,Dalyvavau jau trečius metus. Pirmą 
kartą-būdamas 6-oje klasėje, 2012 metais. Tada patekau į pusfinalį, antrą kartą – 2013 metais 
laimėjau pusfinalyje, patekau į finalą ir ten užėmiau V-ąją vietą tarp Lietuvos septintokų.  Šiais mokslo 
metais patekau į pusfinalį, pasiekiau III-ą etapą ir užėmiau III-IV vietas tarp dalyvavusių Lietuvos 
aštuntokų. “ 

Rūta: ,,O kaip patekti į šį konkursą? 
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Mikas: ,, Reikia registruotis internete, atlikti vieną testą, jį įvertina. Po to žiūri, koks metinis mokymosi 
vidurkis. Jei tai atitinka reikalavimus, tada dar pateikia klausimus ir, jei gerai atsakai, kūrybinė 
komanda pakviečia dalyvauti laidoje.” 

Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė: ,, Kaip vertini šį konkursą?” 

Mikas: ,, Man smagu susitikti su konkurso dalyviais, kuriuos jau pažįstu iš kitų metų. Įdomu pamatyti 
žmones, kuriuos matai tik per televiziją, pabūti televizijos studijoje, kur filmuojama laida.” 

Nora: ,, Viktorinos klausimai gana sunkūs?” 

Mikas: ,,Jie yra neįprasti. Į kai kuriuos klausimus galima atsakyti pamąsčius logiškai, kiti reikalauja 
apsiskaitymo, žinių.” 

Rūta: ,,Kokia sritimi labiausiai domiesi?” 

Mikas: ,,Reikia viską po truputį skaityti: enciklopedijas, domėtis žiniasklaida, istorija. Juk klausimai 
būna netikėti,  o man labiausiai patinka  ir sekasi mokytis- tai istorija. Dar domiuosi sportu 
(gimnazijoje lankau krepšinio treniruotes pas mokytoją Nijolę Ridikienę)”. 

Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė: ,,Kuo tau naudingas dalyvavimas šiame konkurse?” 

Mikas: ,,Jei galvoju dalyvauti, pastoviai skaitau, ruošiuosi. Internete yra žaidimų, kurie padeda plėsti 
akiratį, gilinti žinias įvairiomis temomis.Tai tobulėjimas. Be to susidraugaujiu su gabiausiais kitų miestų 
bendraamžiais moksleiviais.” 

Rūta: ,, Kuo tau patinka šis konkursas?” 

Mikas: ,,Pirmąjį kartą buvo įdomu, kaip vyksta konkursas, o paskui pažiūrėti laidą (sužinai, kas lieka už 
kadro, o tai jau paslaptis).” 

Nora: ,,Kas tave skatina dalyvauti šiame konkurse?” 

Mikas: ,, Mane skatina dalyvauti draugai (šiemet su manimi į konkursą važiavo net 16 klasiokų 
palaikymo komanda ir man matematiką dėstanti direktorės pavaduotoja ugdymui Rimutė 
Kazakevičienė). Mano mama visada tam pritaria ir skatina. “ 

Jaunosios žurnalistės ir jų vadovė: ,, Mikai, dėkojame už pokalbį, linkime ir toliau būti ,,žiniuku”. O 

kitais metais – laimėti konkurse ,,Lietuvos tūkstantmečio vaikai” jau tarp devintokų.” 

Abiturientų šimtadienis 

Vasario 20 dieną abiturientai šventė šimtadienį. Pirmiausia jie linksmai fotografavosi koridoriuose. Į 

salę sugužėjo pasiruošę diskotekai. Skamba ROKENROLAS. Keturių klasių abiturientai pasirodo 

scenoje. Jie jauni, spalvingi, ryškūs. IVa šoka rokenrolą, IVb pristato gana nelinksmą video, IVc 

linksmai šoka ir dainuoja, juk jų auklėtoja muzikos mokytoja Dalia Šmidtienė, o IVd su vedliu 

Kęstučiu Meliūkščiu išrepuoja savo mokyklinio gyvenimo džiaugsmus ir rūpesčius. Tik norėjosi, kad 

parepuotų ir jų vadovas. Besiskleidžiančius jaunimo talentus vertino ir patys padainavo garbinga 

komisija: dainininkai Radži Aleksandrovičius, Vitalija Katunskytė ir Kastytis Kerbedis. Toliau sekė 
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linksmi ir keisti žaidimai, atrakcionai. Gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė kalbėjo: „Dar per 100 

dienų patobulinkite talentus, o paskui juos teks parodyti. Taigi, sėkmės!”. Gražiai šoko sportinių šokių 

atlikėjai. Vienuoliktokai pasveikino abiturientus su pilnametyste, o padavėjos iškilmingai atvežė 4 

tortus ir įteikė klasėms. Šimtadienis – linksma ir graži jaunimo šventė, perspėjanti, kad liko tik 100 

dienų būti gimnazijoje. Teko nugirsti, kad abiturientai švente liko patenkinti. 

Jaunoji žurnalistė, vienuoliktokė Nora Kondrotaitė 

Šeštokai- regioninio meninio skaitymo konkurso prizininkai  

Mūsų gimnazijos 6a klasės skaitovai 

atstovavo miestui ir dalyvavo regioniniame 

meninio skaitymo konkurse. Jie žaismingai 

pristatė J.Erlicko eilėraščių pasaulį ir 

meninėje kompozicijoje klausinėjo: „Kas? 

Kur? Ką daryti?“ Klausimai visai rimti, nes 

reikia suprasti ir aplinkinį pasaulį, ir 

suaugusiuosius, ir patį save. Meninė 

kompozicija „Kur kelio pabaiga? buvo 

įvertinta II vieta, išgirdome daug gerų žodžių 

iš žiūrovų ir komisijos. Tikime, kad kelias į 

meninio žodžio pasaulį tik prasidėjo, o 

pabaigos nebus... 

Kompoziciją ruošė šeštokai ir mokytojos Alina Bardauskienė, Zita  Kontrimienė. 

 

Žiemgalos krašto dailė 

 

Vasario 18 dieną G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekos konferencijų salėje panevėžiečiai susipažino su 

Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytojo eksperto Juozo Brazausko ir dramos studijos (vadovė Alina 

Bardauskienė) kūryba. Vakare „Žiemgalos krašto dailė" pristatyta mokytojo monografija „Dailininkė 

Marcė Katiliūtė", o dramos studija parodė 2006 m. nufilmuotą video spektaklį „Marcė" dailininkės 

Marcės Katiliūtės gyvenimo motyvais. Gražus renginys jaudino ir vyresniosios, ir jaunesnės kartos 

dailės mylėtojus. Apie Žiemgalos dailininkų plenerus įtaigiai kalbėjo buvęs gimnazijos dailės 

mokytojas, dailėtyros magistras Sigitas Laurinavičius. 

Istorijos mokytojas Juozas Brazauskas 
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Mus vienija meilė Tėvynei 

 Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai ir mokytojai minėjo Lietuvos Nepriklausomybės 

atkūrimo dieną. Pradinių klasių mokiniai šia proga dalyvavo dailaus rašto konkurse ,,Žodis Lietuvai“. 

Pirmiausia susirinkusius mažuosius mokinukus pasveikino direktorės pavaduotoja ugdymui Edita 

Dilienė. Ji linkėjo, kad vaikučiai gražiu elgesiu, puikiu mokymusi, gerais darbais įrodytų meilę 

Tėvynei. 5-6 klasių mokiniai jau patys klausė draugų: ,,Kas tai yra Tėvynė?“ Ugnė atsakė: ,, Čia- 

laukai plačiausi, dangus mėlyniausias, pieva žaliausia. O mus visus vienija meilė Tėvynei, mūsų 

gimtoji kalba.“ Apie Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę mokiniams kalbėjo istorijos mokytoja Alma 

Kazlauskienė: ,,Vasario 16-oji- tai diena, kai Lietuva buvo vėl įrašyta į pasaulio žemėlapį. Tai 

įprasmino mūsų gyvenimą, apvainikavo darbus ir aukas visų tų, kurie ilgus amžius kovojo už Lietuvos 

laisvę, jos garbingą ateitį. Vasario 16 –oji- tai ir Trispalvės, ir herbo Vyčio gimimo diena. Lietuvos 

Nepriklausomybės paskelbimo aktas įkvėpė dirbti ir aukotis, padėjo sunkiausiais metais neprarasti 

stiprybės ir neišsižadėti siekio būti laisviems. Tai lietuvių gyvybingumo, dvasios tvirtumo šventė. 

Vasario 16-oji kasmet mūsų tautai dovanoja nuostabų vienybės jausmą. ,,Panevėžio Vytauto 

Mikalausko menų gimnazijos jaunių choras ir 6-8 klasių mergaičių vokalinis ansamblis (vadovė – 

muzikos mokytoja metodininkė Silvija Tamoliūnienė, koncertmeisteris- metodininkas Egidijus Razgus) 

atliko liaudies dainas, gražiai nuskambėjo kūriniai: V. Telksnio ,,Vilniui“, G. Savinienės ,,Lietuva“, 

(Justino Marcinkevičiaus žodžiai) ir kt. Meninio skaitymo laureatai šeštokai Gabrielius Melaika ir 

Tautvydas Šukys sužavėjo gyva, gaivia linksma kalba, besiskeidžiančiu jumoristų talentu. Gimnazijos 

direktorė Gražina Gailiūnienė šia iškilminga proga įteikė padėkas 5-6 klasių moksleiviams, geriausiai ir 

gražiausiai parašiusiems diktantą ,,Žmogus. Tėvynė. Žodis“. Mokyklą papuošė 1-2 klasių mokinių 

piešinių paroda ,,Aš tikrai myliu Lietuvą“.  

Regina Stumbrienė 

Literatūros viktorina „Jaukinu žodį“ 

Vasario 26 dieną gimnazijoje vyko 7 – 8 klasių lietuvių kalbos ir literatūros viktorina „Jaukinu 

žodį“. Renginio idėją pristatė 6 klasės mokinių meninė kompozicija pagal J. Erlicko eilėraščius „Kur 

kelio pabaiga?“. Sumanumu ir kūrybiškumu nepranokstama buvo 7c klasės komanda, kuri surinko 56 

taškus ir tapo viktorinos nugalėtoja. Vienu tašku nusileido 8a klasės mokiniai, trečia vieta atiteko 7a 

klasei. Siekį jaukintis žodį vainikavo paskelbti ir apdovanoti raštingiausi gimnazijos mokiniai. 

Renginio organizatorės lietuvių kalbos mokytojos Vida Gaušienė ir Milda Rastenienė. 

Regioninis VIII vaikų ir jaunimo tautinių 

šokių festivalis 

,,Saulala riduolėla" 

Kovo šeštą dieną Panevėžio Bendruomenių 

rūmuose vyko regioninis VIII vaikų ir jaunimo 

tautinių šokių festivalis „Saulala riduolėla". 

Festivalyje Kazimiero Paltaroko gimnaziją atstovavo 

tautinių šokių kolektyvas „Spindulėlis", 
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vadovaujamas choreografės Zitos Rimkuvienės. Mažieji 1b, 1c ir 2c klasių šokėjai smagiais šokiais 

pradėjo festivalį, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 

Mokytojos: Onutė Meškauskienė, GražinaBataitienė, Vilma Palepšienė.  

Gražinos Bataitienės nuotraukoje – mūsų mažieji tautinių šokių šokėjai su vadove, baletmeistere Zita 

Rimkuviene. 

Netradicinė pilietiškumo pamoka 

Kovo 6 dieną gimnazijoje vyko netradicinė pilietiškumo pamoka 8-tų ir I-ų gimnazijos klasių 

moksleiviams. Į renginį atvyko Seimo narys, fizikos mokslų daktaras Paulius Saudargas, Rytų Europos 

politikos studijų ekspertas Laurynas Kasčiūnas ir politologas Linas Kojala, lydimi Panevėžio miesto 

Tarybos nario Petro Luomano.  

Politikai trumpai apžvelgė Lietuvos istoriją, papasakojo apie tremties laikotarpį, partizaninį 

judėjimą. Jie klausė moksleivių: „Kuo gi Lietuva gali didžiuotis? Juk kiekviena valstybė praėjo 

sudėtingą kelią. Dabar turime laisvą demokratinę valstybę”. Laurynas Kasčiūnas pakvietė moksleivius 

dalyvauti viktorinoje. Aštuntokas Mikas Palujanskas puikiai išvardino visus Lietuvos prezidentus ir 

gavo prizą. Politikas kalbėjo apie lietuvių ir ukrainiečių istorinius bendrumus (abi tautos priklausė 

LDK), bendras kovas. Papasakojo prisiminimus apie ekspediciją Ukrainos partizanų keliais. Svečiai 

patarė moksleiviams paskaityti knygų apie lietuvių tremtį ir partizaninį judėjimą.  

Netradicinę pilietiškumo pamoką organizavo direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė. 

Mes rūšiuojam 

Šiais mokslo metais mūsų gimnazijos bendruomenė prisijungė prie aplinkosauginio projekto ,,Mes 

rūšiuojam". Šis projektas kviečia rūšiuoti elektros ir elektroninės įrangos, nešiojamų baterijų ir 

akumuliatorių atliekas. Mokytojai, mokiniai ir jų tėveliai yra aktyvūs. Jau yra surinkta virdulių, 

skaičiuotuvų, televizorių, šaldytuvų, kompiuterių, monitorių, garso kolonėlių, telefonų bei keli maišai 

baterijų. Už priduotas atliekas gausime taškus, kuriuos iškeisime į įvairias prekes – bilietus į kiną, 

sporto inventorių ar pramogas - ekskursijas, keliones ir kt. 

Dalyvaujame gamtai draugiškame konkurse 

„Kamštelių vajus 2014“, kurio tikslas - šviesti 

visuomenę, skatinti gyventi ir leisti laisvalaikį 

sveikai, naudoti ekologiškas priemones, tausoti 

aplinką ir energijos šaltinius. Konkursą sudarė dvi 

dalys: viena – rinkti išmėtytus kamštelius ir priduoti 

perdirbimui, kita – kurti iš jų meninius darbus. Į 

rinkimo maniją įsitraukė visi 1 – 12 klasių  

mokiniai. Meninius darbus kūrė 12 klasių mokinės: 

D. Žakaitytė ir jos kūrinys „Jūra, išmesk mane į 

kopas“, M. Radvenskaitė, S. Kietytė, B. Staržinskaitė, B. Smetonytė, E. Stasiūnaitė – „Yrimas“ bei S. 

Vaičikonytė ir J. Šimonytė ž - „Eilinis“. Spalio 14 dieną kamšteliai ir meniniai darbai buvo pristatyti į 
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surinkimo punktą. Pavyko surinkti 116 kg kamštelių. Geriausi meniniai darbai iš visos Lietuvos buvo 

eksponuojami parodoje PLC „Panorama“. Merginų kūriniai  „Jūra, išmesk mane į kopas“ bei „Yrimas“ 

buvo išrinkti geriausiais. Džiugu, kad tampame draugiškesni mus supančiai aplinkai ir tikimės, kad 

rūšiavimas taps gyvenimo būdu. 

Projekto iniciatorė biologijos mokytoja Neringa Garuckienė 

Nuotraukoje – dvyliktokės Dovilės Žakaitytės sukurtas paveikslas. 

Reikia išmokti gyventi laisve  

 Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleiviai su mokytojais kruopščiai ruošėsi  Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 25-

mečio jubiliejui: pynė trispalves 

juosteles, ruošėsi konkursams, 

meninėms programoms. 

Kovo 9 dieną 2-4 klasių 

mokiniai dalyvavo viktorinoje 

,,Lietuva – mūsų Tėvynė“. 2c 

klasės mokinukai pradžiugino 

gražiu tautiniu šokiu (vadovės- 

Gražina Bataitienė ir Zita 

Rimkuvienė). Su valstybine 

švente vaikučius  sveikino 

mokytoja, renginio vedėja Sonata 

Marcinkevičienė ir direktorės 

pavaduotoja ugdymui Edita 

Dilienė. Mokytojos išradingai 

pateikė viktorinos užduotis 

mažiesiems: apibūdinus miestą, reikėjo atspėti jo pavadinimą ir taip pelnyti vardą komandai, 

moksleiviai sprendė kryžiažodžius apie Lietuvos miestus, upes, žymius žmones, dalyvavo patarlių 

konkurse, kūrė eilėraščius savo Tėvynei ir juos skaitė. Nesnaudė ir gausus sirgalių būrys: sprendė 

kryžiažodžius, palaikė savo komandas. O gražiausia buvo, kai mažieji, susikabinę už rankų, visi kartu 

dainavo ,,Žemėj Lietuvos“. Trispalvės vėliavėlės vaikučių rankose plazdėjo, primindamos, kokia mums 

visiems brangi laisvė.  

Kovo 10 dieną pradinukai jau rinkosi į šventę. Iškilmingai giedojo himną, šoko tautinius šokius. 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė kalbėjo: „Sveiki visi, susirinkę į gražią, kiekvienam 

lietuviui svarbią šventę. Mes visi esame atsakingi, kad Tėvynė būtų laisva. Jūs, vaikučiai, būkite geri, 

mandagūs, stropūs mokykloje ir namuose. Stenkitės gerai mokytis.“ Edita Dilienė įteikė padėkos raštus 

visiems moksleiviams, pasižymėjusiems, laimėjusiems įvairiuose gimnazijos, miesto ir 

respublikiniuose konkursuose, olimpiadose. Vaikučiai deklamavo eilėraščius apie Lietuvą, dainavo 

pirmokų berniukų choras, popchoras, 4a ir 4b moksleiviai (juos parengė mokytojos Dalia Šmidtienė, 

Vilma Palepšienė. Gitana Garlienė, Edita Dilienė ir Sonata Marcinkevičienė). 

Vyresniųjų klasių mokiniams šventinę nuotaiką kūrė gimnazijos chorai, dainorėlių kvartetas 

(vadovės Jecinta Garbaliauskienė ir Zita Pilkauskienė). Skambėjo dainos apie Lietuvą, laisvę, netgi 
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senosios sutartinės. Istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas kalbėjo apie lietuvių kovą už 

Tėvynės laisvę, Nepriklausomybės atkūrimo 25-metį, džiaugėsi, kad gimnazijoje matome, kaip auga 

nauja karta ir priminė poeto Justino Marcinkevičiaus žodžius: ,,Santarvės sugrąžinimas Lietuvai yra 

būtinybė“. 6a klasės moksleiviai, raiškiojo skaitymo konkurso regioninio etapo prizininkai, parodė 

poetinę kompoziciją „Kur kelio pabaiga?“ (juos parengė mokytojos Alina Bardauskienė ir Zita 

Kontrimienė). Direktorė Gražina Gailiūnienė ir pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė linkėjo 

gražios ir prasmingos šventės. Jos apdovanojo be klaidų parašiusius lietuvių kalbos diktantą ,,Žmogus. 

Tėvynė. Žodis“ gimnazistus: Rūtą Galvanauskaitę IId kl. ir Julių Malčiauską IIb kl. II-ųjų gimnazijos 

klasių moksleiviai skaitė eilėraščius apie Lietuvą. O renginio vedantieji ištarė: ,,Reikia ne kalbėti apie 

laisvę, o išmokti gyventi ja“. Mokytojai išdalino savo mokiniams trispalves juosteles. Tebūna tai 

simbolis, visada primenantis, kad mūsų Tėvynė Lietuva yra ir bus laisva.  

 

Regina Stumbrienė 

Minime knygnešio dieną 

Kovo 16 dieną gimnazijos skaitykloje vyko netradicinė pamoka (mokyt. L.Karazijienė). Skambėjo 

eilės apie knygnešius, mokiniai skaitė apsakymus iš P. Mašioto knygos „Kai knygas draudė“, klausėsi 

pasakojimų apie lietuviškos spaudos draudimo laikotarpį ir apie garsųjį knygnešį Jurgį Bielinį. 

7c klasė Knygnešio dieną paminėjo bibliotekoje 

Kovo 16-oji – Lietuvos Knygnešio 

diena. Šią dieną gimęs žymiausias 

Lietuvos knygnešys Jurgis Bielinis. 

K.Paltaroko gimnazijos 7 c klasės 

mokinai įsimintiną datą paminėjo 

gimnazijos bibliotekoje. Popietę 

pradėjome eilėmis apie knygnešius. 

Vėliau išklausėme bibliotekininkės 

Lionės įdomų pasakojimą apie carinės 

Rusijos po 1863 metų lietuvių 

sukilimo paskelbtą lietuviškos 

spaudos ir raidyno draudimą, apie 

slaptą knygnešių organizaciją, 

daraktorių mokyklas vaikams. 

Sužinojome, kad lietuviškos knygos 

būdavo spausdinamos Tilžėje, 

Ragainėje (Mažosios Lietuvos 

teritorijoje) ir knygnešių išradingai slapta gabenamos per Vokietijos – Rusijos imperijos sieną į 

Lietuvą. Knygnešiai rizikuodavo savo ir savo artimųjų gyvybe, nes carinės Rusijos žandarai juos 

persekiodavo ir žiauriai bausdavo  mirties bausme ar trėmimu į Sibirą. Paskui visi kartu atlikome 

komandines kūrybines užduotis. Valanda, praleista bibliotekoje, praėjo prasmingai ir žaismingai. Beje, 

ir patys pabuvome knygnešiais – padovanojome gimnazijai knygų. 
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Didžiuojamės, kad esame lietuviai, kad vieninteliai pasaulyje esame turėję tokį unikalų reiškinį kaip 

knygnešystė. 

Rusnė Šipelytė, 7c klasė 

 

Justino Marcinkevičiaus poezijos skaitymai 

,,Po šviesiąja žvaigžde”  

 
,,Būna tokių valandų, kai žodis 

nutupia ant stalo ir čiulba, bet tokių 

žvaigždėtų valandų būna nedaug”,- 

rašė poetas Justinas Marcinkevičius 

knygoje ,,Dienoraštis be datų.” 

 

S. Skrebio nuotraukoje -  mūsų 

gimnazijos maironietėms Gerdai 

Ščerbickaitei, Justinai Cicilionytei, 

Viltei Zaveckaitei ir Žygintai 

Margenytei patiko skaityti Justino 

Marcinkevičiaus poeziją. Joms 

Lietuvos maironiečių draugijos 

pirmininkas E. Urbonas įteikė 

padėkos raštus. 

 

 

 „Poetas- tai kelias. Iš vienos širdies į kitą. Iš vienos epochos į kitą“,- rašė poetas Justinas 

Marcinkevičius“. Į Kazimiero Paltaroko gimnaziją sukvietėme miesto maironiečius ir jų vadovus iš 

Vytauto Žemkalnio gimnazijos, „Vilties“ pagrindinės mokyklos ir „ Žemynos“ progimnazijos. Prienai, 

poeto tėviškė, paskelbė šiuos metus Justino Marcinkevičiaus metais. Kovo mėnesį minime 85-ąsias 

poeto metines. Ta proga surengėme Justino Marcinkevičiaus poezijos skaitymus ,,Po šviesiąja 

žvaigžde“. Maironiečiai skaitė Justino Marcinkevičiaus eiles apie Lietuvą- Tėvynę, Žemę, Gimtąją 

kalbą, Meilę, Motiną. Poezija ir muzika- neatskiriami dalykai. Viltė Bijanskytė 8b kl. grojo fleita, 

dainavo gimnazijos ansamblis (vadovė Zita Pilkauskienė). Popietėje dalyvavo, atsiminimus apie poetą 

Justiną Marcinkevičių pasakojo jo amžininkas, Lietuvos Maironiečių draugijos vadovas Eugenijus 

Urbonas. Už aktyvią veiklą draugijos 25-mečio proga jis įteikė padėkas maironiečiams ir jų vadovams.  

Popietėje buvo gera. Juk poezija sušildo, sutaurina, prašviesina ir suartina žmones. 

 

Regina Stumbrienė, gimnazijos maironiečių būrelio vadovė. 
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Žemės dienos minėjimas 

Kovo 20-osios rytą, moksleiviams 

susirinkus į gimnaziją, kieme buvo 

iškilmingai iškelta Žemės vėliava. 

Pirmame aukšte sužaliavo medelis ,,Būk 

žalias”. Ant kiekvieno lapelio vardas .Tai 

moksleiviai, mokytojai , dalyvaujantys 

šiame projekte. 

Keista, bet gimnazijoje sutikome barsuką 

ir ežiuką. Jie vaikštinėjo po mokyklą, 

aplankė visas klases. Pasiklausėme, ką gi 

jie kalbėjo: 

      -Sveiki vaikai! Su pavasariu! 

- Sveiki!  

- Barsuk, ko tu toks kaip nesavas? Tu nesidžiaugi ir pavargęs kažkoks. 

- Taigi, kad aš darbo turiu. Senus elementus renku, kamštelius ir visą elektrotechniką. 

- Nepyk, ežiuk, kad tada prie jūsų neprisijungiau, tingėjau, nežinojau, kad čia svarbu. 

- Barsuk, kad gyventum linksmas ir sveikas, atliekas rūšiuoti reikia. Jei tu to nedarysi, sliekai 

mutantai tau uodegą nugrauš. 

Vaikai, švęskime Žemės gimtadienį visi kartu.  

Jaunoji  žurnalistė Julija Šimonytė IVb 

Viešnagė Bitės namelyje 

Kovo 18 dieną bibliotekos Vaikų ir jaunimo literatūros centre vyko renginiai skirti rašytojos, 

pedagogės, visuomenės veikėjos Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimtadieniui. Vaikai bibliotekoje  

džiaugėsi  Bitės namelio atnaujinimu. Smagu, kad namelis išgražėjo, praturtėjo jo vidus, atsirado 

apšvietimas. Sugalvota patraukli edukacinė veikla ir vaikai turėjo įdomių užduočių bei pažinimo 

džiaugsmą. Vaikai galėjo kurti receptus, užsiimti žurnalistiniu darbu, žaisti stalo ir judrius žaidimus. 

Galėjo namelyje pabūti, pasvajoti, pažiūrėti į ekrane plaukiančius vaizdus. 

Mokytoja Aina Cimermonienė 

Istorijos - muzikos integruota pamoka „Mūsų laisvės metai“ 

Kovo 19 d. vyko istorijos-muzikos integruota pamoka „Mūsų laisvės metai“, skirta Lietuvos 

Nepriklausomybės atkūrimo 25-ečiui. Pamokos organizatorės ir kuratorės: muzikos mokytoja Jecinta 

Garbaliauskienė, istorijos mokytojos Alma Kazlauskienė ir Rima Kemzūrienė. Pamoką vedė IVg 

klasės gimnazistai, stebėjo III-oji g. Pamokos uždavinys: Mokiniai, klausydami istorinių pranešimų, 
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patriotinių muzikos kūrinių tekstų, remdamiesi savo patirtimi bei žiniomis, įvertins laisvės sąvokos 

reikšmę Lietuvos valstybingumui išlikti. 

Telšių rajono mokytojų priėmimas mūsų gimnazijoje 

Kovo 25 dieną į gimnaziją atvyko mokytojai iš Telšių rajono. Įvyko konferencija, kurioje mūsų 

pedagogai dalijosi savo darbo gerąja patirtimi.  

 Istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas papasakojo mūsų gimnazijos istoriją, apžvelgė 

dabarties aktualijas: „Šiuo metu mokosi 1069 moksleiviai. Jau išleidome 13 abiturientų Šiemet 

gimnaziją baigs 14-oji laida. Auga nauja, nepriklausomos Lietuvos karta. Jiems jau turime pateikti 

viską naujai. Auklėjame moksleivius katalikiška dvasia. Panevėžio mieste mūsų mokykla – didžiausia 

ir prestižinė.“ Apie ugdymosi rezultatus kalbėjo direktorės pavaduotoja Violeta Dumbrienė: „Tenka 

spręsti įvairias problemas. Dabar turime gimnazijoje ispanų, makedoniečių, ukrainiečių ir kt. tautybių 

mokinių. Pas mus mokosi ir garsūs sportininkai, kuriems tenka derinti mokymąsi ir sportą. Esame ilgoji 

gimnazija. Stengiamės, kad iš mūsų neišeitų gabieji 8-okai. Jiems skiriame didelį dėmesį: jau seniai 

organizuojame diagnostinius testus 8-9-11 klasėms, dabar jau vykdome ir standartizuotus testus. Mūsų 

gimnazija labai dažnai pasirenkama įvairiems testavimams. Kuriame gabesniųjų klases, turime vieną 9-

tą klasę, surinktą pagal mokinių pasiekimus ir standartizuotų testų rezultatus. Jau turime ir 5-tą 

gabesniųjų klasę. Yra 56 konsultaciniai centrai, kuriuose mokytojai dirba su gabiaisiais ir su 

silpnaisiais mokiniais. Mūsų mokiniai beveik visose olimpiadose ir konkursuose laimi 1-2-as vietas. 

Gimnazijoje vyksta integruotos pamokos. Skatiname mokinius, pasižymėjusius konkursuose ir 

olimpiadose“. Direktorės pavaduotoja Edita Dilienė kalbėjo apie pradinių klasių ugdymą: „Vyksta 

katalikiškas auklėjimas, socialinis ugdymas. Dvi mokytojos dalyvauja gamtamoksliniuose tyrimuose. 

Kitais metais organizuosime gamtamokslinę konferenciją. Mūsų tautinių šokių kolektyvas  

„Spindulėlis“ dalyvauja miesto ir respublikos renginiuose, konkursuose. Organizavome konferenciją  

„Draugauk su knyga“. Nuo 2011 metų dalyvaujame „Olweus“ projekte. Mūsų mokykla paskelbta  

„Olweus“ mokykla. Sumažėjo patyčių. Turime savo gimnazijos vėliavą, visi mokiniai nešioja 

uniformas.“ Direktorės pavaduotoja ugdymui Rimutė Kazakevičienė supažindino su abiturientų 

valstybinių egzaminų rezultatais: „Jau daugelį metų pagal šiuos rodiklius esame treti mieste. Tai mus 

džiugina.  Pagal 2014 metų respublikos gimnazijų reitingą esame 16-oje vietoje. Mes seniai 

bendradarbiaujame su VGTU. Šiais metais VGTU pasiūlė kurti pas mus šios aukštosios mokyklos 

klasę. Galbūt tai bus I ir II gimnazijos klasės“. Gimnazijos metodinių ratelių pirmininkai kalbėjo apie 

integruotas pamokas. Matematikos mokytoja Genovaitė Lukoševičienė pasakojo apie puikius 

moksleivių pasiekimus matematikos moksle. Direktorės pavaduotoja Rimutė Kazakevičienė paminėjo, 

kad vyksta integruotos matematikos ir informatikos, lietuvių kalbos ir informatikos pamokos 7 klasėje. 

Istorijos mokytoja Rima Kemzūrienė kalbėjo apie praeitais ir šiais metais vestas integruotas istorijos- 

muzikos pamokas „Miško broliai“ ir šventinę, skirtą Kovo 11-ajai. Lietuvių kalbos mokytoja Audronė 

Gudynienė pasakojo, kaip ieško talentų ir juos augina gimnazijoje: „Kai juos surandame, belieka vesti 

už rankos. Vežame vyresniųjų klasių mokinius į knygų mugę, ten vyksta susitikimai su rašytojais. 

Skatiname dalyvauti „Literatūrinėje žiemoje“, jaunųjų filologų, patriotinės tematikos konkursuose. 

Mūsų mokiniai užėmė daug prizinių vietų. Mokinių kūryba spausdinama gimnazijos laikraštyje 

,,Žiburiukas“, Panevėžio miesto spaudoje, jaunųjų kūrybos almanache ,,Nevėžis“. Dabar yra 
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spausdinama dviejų metų pačių geriausių mokyklos kūrėjų knygelė. Biologijos mokytoja Neringa 

Garuckienė pasidalino patirtimi apie ypač ryškius pasiekimus respublikiniame projekte „Mąstau,. 

Rūšiuoju. Gyvuoju“. Dailės mokytoja Aida Bijansienė kalbėjo apie organizuojamas dailės- tikybos 

stovyklas- plenerus bei Panevėžio miesto katalikiško vaikų ir jaunimo projektą „Kurkime ir 

bendraukime“. Pradinių klasių mokytojos Aina Cimermonienė ir Rasa Žakaitienė papasakojo, kaip 

augina jaunuosius skaitytojus, dalyvaudami bendruose projektuose su Gabrielės Petkevičaitės- Bitės 

biblioteka. Telšių rajono mokytojos žiūrėjo spektakliuką, kurį parodė dramos studijos artistai prancūzų 

kalba. Tai prancūzų kalbos –dramos integruotų pamokų rezultatas. Šie artistai su mokytojomis Violeta 

Mackuviene ir Alina Bardauskiene vyks į tarptautinį festivalį Rumunijoje. Telšiškiai, išklausę 

pranešimų, dalyvavo ekskursijoje po mūsų gimnaziją. 

Regina Stumbrienė 

 

Mąstymas, žvelgiant į šv. Velykų kryžių 

Gimnazijos mokytojai kartu su direktorės pavaduotoju ugdymui Andriumi Meškausku ir s. Vitalija, 

vadovaujant tikybos mokytojai Jurgitai Šadauskienei, susirinkę darė kryžių dekupažo technika, po to 

žvelgdami į jį, mąstė, ką jis byloja: „ Kryžių juosiantis aukso spalvos apvadas – tai prisikėlimo šviesos 

spindesys. Ikonografijioje aukso spalva simbolizuoja Dievo, kuris yra Šviesa, artumą. Ši kryžiaus 

šviesa spindi naktyje. Tai šv. Velykų 

slėpinio gelmė ir mūsų tikėjimo 

esmė. Mirtis čia reiškiasi, bet ji jau 

nugalėta Prisikėlimo spalvos, kuri 

apima visą kryžių, nepanaikindama 

Kalvarijos kančios ženklų. Juodame 

fone šis šviesus apvadas išryškina 

penkias kryžiaus scenas, kurios 

primena nusižeminimo ir šlovės 

kelią. Pažvelkime iš arčiau ir 

pabandykime „perskaityti“ šias 

scenas. Kiekvienoje iš jų atpažįstame 

tą patį asmenį: Jo galvą gaubia 

auksinė aureolė su raudonu kryžiumi. 

Kas Jis? Lengvai atpažįstame Kristų.  

Jį ženklina auksinė (šlovės) ir 

raudona (kankinystės) spalvos; Jo 

rūbo spalva keičiasi . Jis yra tarsi 

raktas scenoms atpažinti. Kairėje ir 

centre Kristus dėvi kankinystės spalvos rūbą, pridengtą mėlyna tunika. Dešinėje ir apačioje šis rūbas 

yra prisikėlusiojo tunika; jos baltumas šviečia naktyje. Viršuje matome apnuogintą, nukankintą Kristų, 

bet jį laikantis kryžius jau spindi šlove.  

Mūsų literatūrinis puslapis 



13 
 

 

Šiuos eilėraštukus sukūrė pradinių klasių 
mokiniai viktorinos metu. 

4a mokiniai 

Gražiausia gimtinė 

Lietuva tėvynė mūsų, 
Ten kur pievos ir laukai. 
Mūsų meilė begalinė 
Šiai gimtinei mūs brangiai. 

Čia ir Nemunas čiurlena, 
Žydi girios ir miškai. 
Štai tokia šalis gimtinė. 
Ji mus saugos amžinai. 

3b klasės mokiniai 

Mana Lietuva 

Lietuva – tai mūs gimtinė, 

Lietuva – tai mūs šalis, 

Kur žydi meilė ir viltis. 

Lietuva – tai mano kraštas, 

Lietuva -  šalis gimta. 

Čia upių vagos, ežerų akys, miškų rankos, 

Kurios mus visados globos. 

Čia gera mums visiems kartu, 

Džiaugtis ir tikėti likimu. 

Čia paukščiai suka sau lizdus, 

Čia mes turime jaukius namus. 

Ir nieks iš mūsų nepaliks 

Gimtinės  savos – Lietuvos. 

 

4b klasės mokiniai 

Lietuva – gimtinė 

Lietuva mano gimtinė, 
Tai šalis, kur meilė gimė. 
Girios medžiai - ąžuolai, 
Girios paukščiai - vieversiai. 

Žydi ajerai laukuos, 
Kvepia duona Lietuvos. 
Štai kokia šalis gimta. 
Tai brangiausia Lietuva. 

4c klasės mokiniai  

Lietuva – mana šalis 

Lietuva – mana šalis. 

Čia turiu tėvus, 

Čia pavasarį sugrįžta 

Paukščiai į  lizdus. 

Čia žydrynė virš galvos 

Žydi čia laukai. 

Mūsų meilė ir svajonė, 

Čia laisvi vaikai. 

Myliu tėviškę – gimtinę 

Augu čia ramus. 

Myliu Lietuvą –tėvynę 

Ir gimtus namus. 

 

 

Ach, tas katinas gudruolis,                                     
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Elvinas Ribokas, 6b kl. 

Jau daug už ją galvas padėjo                                             
Ir iš šio pasaulio išėjo. Kas ji?                                          
Visi juk žinos. Nepamirš tėvynės savos. 

Mes turim savo šalį pažinti                                                   
Ir nepamiršt jos apginti.                                              
Ir mes savo galvas guldysim,                                      
Bet Tėvynę būtinai apginsim. 

 

Koks jis mažas ir šaunuolis!                                 
Pelytes pagauna,                                               
Šuniukus apgauna. 

Nieks jo naktį neapgauna,                                         
Tol, kol saulė atsigauna.                                                
O kai rytas vėl išauš,                                         
Šeimininkas jį apgaus. 

 

Ramybė 

Šiltai susirangau minkštame krėsle, apkabinu pirštais garuojančios arbatos puodelį. Židinyje 

liepsnoja sukapotos iš eglės kamieno malkos, jų paviršių laižo ugnies liežuviai, jos gana garsiai 

čiauška. Tarškėdamos jos sukelia jaukumą. Ugnis tarsi sudegina pyktį ir verčia džiaugtis šiluma ir 

praleisti daugiau laiko su šeima. Stebiu. Stebiu šerkšną, papuošusį medžius, kurių šakos – lyg 

sumedėjusios, iškeltos į viršų rankos, mėginančios sugriebti už kraštelio baltą, pamažu plaukiantį 

debesį ir tarsi minkštą pagalvėlę praplėšti ir išsklaidyti po visą pasaulį pūkus, esančius pagalvės 

viduje. Didžiąją dalį mano dėmesio pasiglemžia snaigės, kurios atrodo lyg lėtai besileidžiančios baltos 

plunksnelės, lyg balti trupiniai ar iš balto popieriaus suplėšyti skuteliai, pamažu dengiantys namų 

stogus, net ir siauriausias gatveles, ilgomis, žaliomis skaromis, austomis iš spyglių, pasipuošusias 

egles ir apgaubiančius visa baltu, storu patalėliu. Ant namų stogų kraštelių nutysę varvekliai, atrodo 

lyg ilgi, krištoliniai durklai besiruošiantys perdurti gerklę. Balta spalva dominuoja beveik visur. Ji 

trokšta pasiglemžti kiekvieną lopinėlį, kad aplinkui visa būtų balta. Balta spalva mus priverčia 

matyti viską tobulai, dailiai, kaip pasakoje, prisiminti vaikystę, kaip mes nuo stataus kalno su 

rogutėmis čiuoždavome žemyn. Ramybė. 

 

 Viltė Zaveckaitė 8b kl.  
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Samanta Kietytė, IVd. , 

Lietuvos mokinių Jaunųjų filologų 2015 metų konkurso laureatė 

Eilėraščiai 

 

 
 

Vakaras šilkinis 
 
Paskutinės saulės klostės didybę rodo 
Ir palengva žemės audeklą palieka… 
Šilko vakaras liepia kurti meną juodą 
Ir laimės likučiai pavirsta į nieką. 
 
Laimė juk yra žudikė,  
Nuo jos rožių mėlynumas išblykšta, 
Ir aukščiausio grožio gausmas lieka sutrikęs, 
Kai begėdiškas džiaugsmas nelauktai pražysta. 
 
Negeidžiu aš tos laimės, 
Tik vakaro trokštu šilkinio… 
Te melancholiška gaida danguje aidi  
Ir sklando mintys sidabrinės. 

 
 
 
 
 

 
Eilių 

 
Begėdė poezija už rankos pagavo 
Ir raidžių siūlais greitai surišo. 
Pasakė, kad laisvę duos- apgavo. 
Ir į narvą varinį įkišo. 

 
Dūstu dabar nusiminus 
Ir dozių eilių reikalauju. 
Pro grotas galvą iškišus 
Visatos toliuose keliauju. 
 

 
Kokia diena 

 
Būna tokių dienų, 
Kai net kava tau šypsosi, 
Ir liūdesys, 
Lydintis visur lyg ištikimas šuo, 
Atrodo šviesiai juodas. 
Tokiomis dienomis 
Žolė šnabždasi su savo pėdom, 
O danguje taip drambliuota, 
Kad norisi pašokti stipriai atsispyrus 
Ir pavaišinti debesis sausainiais. 
Ir viskas atrodo šitaip aišku… 
Spėju, kad nesuspėsiu atspėti likimo, 
Ir to, kas buvo, į blizgų narvelį neįkišiu. 
Todėl tik rašyti belieka tokią dieną 
Ir su įkvėpimu flirtuoti 
Šokančių plaukų sruogose. 
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Paskutinis laiškas 

 
Išeik, bet nepamiršk mūsų rėkiančios tylos              
Ir mano sielvartingai guvaus žvilgsnio. 
Žvilgsnio, sakančio tau pranykti iš mano 
melancholijos gilios.                                              
Žingsnio link nebūties.                                                
Tu būsi čia, visai arti…                                                     
Tam pačiam pilkam mieste, kur vilties nėra,                        
Bet man tu būsi tik mintis kandi,          
Skambesys iš tolumos, prisiminimų gėla.                   
Ne, nepamiršiu mūsų rėkiančios tylos.                                    
Nei tavo akių, nei šypsenos tikros…                                     
Tos mintys slėgs, kankins, kraujuos…                                                            
Bet nepamiršiu mūsų rėkiančios tylos. 

 
 

                                                   

 
 
Stoviu sankryžoje,                                                    
Kur susikerta šviesūs randai                                      
ir melsvos vos matomos venos,                                           
Kur dar nė vienas keleivis nestovėjo, 
Nors kalbos apie šią vietą                                            
Ypatingai madingos.                                 
Klausi, kur aš pasuksiu?                                            
Niekur turbūt.                                                               
Man sankryža atstoja                                                 
Jaukius namus                                                                            
Su užuolaidom lininėm. 

 
 
 
 
 

Po sarkastiškom melodijom                      
Nudžiūvusios rožės žiede                                     
Po niekingumo parodijom                               
Aktoringame mieste                                              
Kirba pusgyvis laumžirgis,  
 
Siūlais auksiniais surištas                              
Veidrodiniais sparnais plaka                       
Nesugeba būti užmirštas                                          
Link šviesos veržias apakęs.  
 
Už daigą žolės trapesnis,                                       
Už vėtrą stipresnis                                                           
Dulkės švelnumu prisiliečia                                                 
Ir mostelėjimu sparno                                           
Du pasaulius sugriauna.           
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