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Švieski ir spindėki! 
Mons. J. Juodelis 

 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko 

gimnazijos laikraštis 

2015/2016 m. m. Nr. 3-4 

 

Gimnazijoje – įdomus čempionatas 

Penktą kartą vykstantis Vilniaus Gedimino technikos universiteto (VGTU) Statybos fakulteto 

renginys „Makaronų tiltai 2016“ – moksleivių atrankos etapas – sukvietė komandas į Kazimiero 

Paltaroko gimnaziją išbandyti jėgas statant tvirčiausią makaronų tiltą. 

 

Kazimiero Paltaroko gimnazijos komanda su fizikos 

mokytoja Dalia Dambrauskiene. 

Čempionatas organizuotas K. Paltaroko gimnazijos 

direktorės Gražinos Gailiūnienės ir VGTU klasės kuratorės 

direktorės pavaduotojos ugdymui Rimutės Kazakevičienės 

iniciatyva. Dalyvavo penkios komandos: Vilniaus Mykolo 

Biržiškos gimnazijos „Pikta gėlė“, Panevėžio ,,Minties“ 

gimnazijos „Alfa“, mūsų gimnazijos VGTU klasės 

„Moksliukai“ ir „Lazanija“ bei mūsų Ib klasės „Inžinieriai“. 

Gimnazijos direktorė pristatė komandas,  jas pasveikino, 

palinkėjo sėkmės ir kad šis renginys pas mus taptų tradicija. 

Čempionatą vedė VGTU Statybos technologijos ir 

vadybos katedros docentas Gintautas Ambrasas ir VGTU 

Tiltų ir specialiųjų statinių katedros doktorantas Deividas 

Rumšys. Pirmiausia jie gimnazistus supažindino su 

„Makaronų tiltų“ nuostatais, papasakojo apie tiltų rūšis pagal 

konstrukcijų tipus ir paaiškino, kaip reikia statyti makaronų 

tiltą (neturi būti ilgesnis kaip 42 cm, plotis – iki 13 cm, 
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aukštis – iki 20 cm, o svoris neturi viršyti vieno kilogramo, tiltas statomas iš makaronų, jie 

sutvirtinami plastilinu). Komandoje turi būti keturi nariai. Čempionatas vyko 45 minutes. Gimnazistai 

skaičiavo, matavo, statė, lipdė. Paskui visi susibūrė išbandyti savo sukurtus makaronų tiltus. Pirmąją 

vietą laimėjo Mykolo Biržiškos gimnazijos komanda. Ji sukūrė makaronų tiltą, sveriantį 290 gramų, 42 

cm ilgio, išlaikiusį 3 kg svorį. Antra buvo K. Paltaroko gimnazijos VGTU klasės komanda 

„Moksliukai“. Jų tiltas, svėręs 319 gramų, išlaikė 1 kg 800 gramų svorį. Trečioji vieta atiteko šios 

gimnazijos komandai „Lazanija“. Jos kūrinys išlaikė 1 kg 150 gramų svorį. Ketvirti buvo „Minties“ 

gimnazistai, jų makaronų tiltas išlaikė 700 gramų svorį. Penktąją vietą laimėjo K. Paltaroko gimnazijos 

Ib klasės „Inžinieriai“. Jų tiltas išlaikė 350 gramų svorį. Pirmas tris vietas laimėjusių komandų nariams 

buvo įteikti VGTU padėkos raštai. 

Regina Stumbrienė 

 

Gimtieji žodžiai gyvena mūsų namuos 

 

 

Kovo 10 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje šurmuliavo vaikučiai, nešini saulutėmis, 

trispalvėmis vėliavėlėmis. Pradinukai, susirinkę į salę (dainininkai, šokėjai pasipuošę tautiniais rūbais), 

minėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Jie, vadovaujant mokytojoms, kruopščiai ruošėsi 

šiai šventei: piešė, dainavo, dalyvavo dailiojo rašto konkurse. 

Nuskambėjus Lietuvos himnui, direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė pasveikino 

mažuosius mokinukus ir jų mokytojas su švente, pasidžiaugė gražiais jų darbais. Vaikai deklamavo 

eilėraščius apie Tėvynę Lietuvą, tautinius šokius atliko kolektyvas ,,Spindulėlis“ ir būreliai 

(baletmeisterė Zita Rimkuvienė, vadovės: Gražina Bataitienė, Ona Meškauskienė ir Vilma Palepšienė). 

Gražiai skambėjo pradinukų choro atliekamos dainos: ,,Dėl tos dainos“, ,,Nupiešiu Lietuvą“, ,,Daina 

apie vėliavą“ . Jiems pritarė visi mokiniai (vadovės: Edita Dilienė ir Gitana Garlienė). Edita Dilienė 

apdovanojo padėkos raštais gražiausiai rašančius mokinius, geriausius plaukikus ir matematikus. 

Visiems patiko ,,Spindulėlio“ šokėjų ,,Pasiutpolkė“ . Juk jie jau ruošiasi Lietuvos moksleivių dainų 

šventei. Nuoširdžiai nuskambėjo mokinuko žodžiai: ,,Džiaugiuosi, kad esu lietuvis“.  
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Vyresniųjų klasių minėjimą pradėjo šių metų Panevėžio miesto ir zoninio ,,Dainų dainelės“ 

konkurso nugalėtojai Rugilė Garbaliauskaitė ir Gabrielius Melaika (atliko Gintarės Jautakaitės dainą  

,,Viešpaties lelija“,  lietuvių liaudies dainą ,,Lek gervelė“ ir kt.). Dainorėliai dalyvaus respublikiniame 

,,Dainų dainelės“ konkurse. Juos parengė muzikos mokytoja  Jecinta Garbaliauskienė. Gimnazijos 

mokinių parlamento prezidentė Miglė Palujanskaitė skaitė pranešimą  ,,Kaip aš galiu prisidėti prie 

valstybės stiprinimo?“ Ji kalbėjo : ,,Man iš tikrųjų rūpi, kokioje Lietuvoje gyvenu ir kokia ji bus.“ 

Pasakojo apie gimnazijos mokinių parlamento veiklą, citavo filosofo Platono žodžius ,,Kuriant 

valstybę, labai svarbu išmintis, dorybė ir susivaldymas.“ Gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė  ir 

pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė apdovanojo keturiasdešimt 5-8 –ų ir I-IV gimnazijos klasių 

mokinių, kurie pirmąjį semestrą baigė gerais ir labai gerais pažymiais. Taip pat kartu su lietuvių kalbos 

mokytoja metodininke Lina Karazijiene padėkos raštus įteikė mokiniams, geriausiai parašiusiems 

nacionalinį diktantą ,,Kalba. Tėvynė. Žmogus“. Mokytoja Lina Karazijienė kalbėjo : ,,Vasario 16-osios 

ir Kovo 11-osios šventės – tai kartu ir gimtosios kalbos įprasminimo dienos. 5-8 klasių mokiniai kūrė 

HAIKU gimtajai kalbai. Nuoširdžiai dėkojo gimtojo žodžio mylėtojams. Šie poetiniai tekstai džiugina 

visus (jie eksponuoti gimnazijos antrame aukšte). Tegul gimtosios kalbos dienos niekada nesibaigia. 

Tevirsta jos savaitėmis, metais, dešimtmečiais, šimtmečiais. Te amžiną gyvybę alsuoja gimtojo žodžio 

šviesa ir tiesa, išsakyta 6a klasės mokinės Vitos Bisigirskaitės HAIKU „: 

Gimtieji žodžiai                                                                                                                              

gyvena mūsų namuos –                                                                                                    

stiprybės šaknys. 

 Regina Stumbrienė 

 

Danguolės Kepalienės 

nuotraukoje: pradinių 

klasių mokiniai skaito eiles 

apie Tėvynę Lietuvą , 

kitoje – dainuoja choras, 

diriguoja Edita Dilienė. 

 

 

Margučiai pagal Marcelijų Martinaitį 

Per gimtosios kalbos pamokas mes, 5b klasės mokiniai, dalyvavome lietuvių kalbos ir technologijų 

integruotoje pamokoje „Margučiai pagal Marcelijų Martinaitį“. Mums padėjo technologijų mokytoja 

Roma Ambrazevičienė. Per tas pamokas mes mokėmės pažinti savo tautos tradicijas: skutinėti 

margučius pagal senuosius lietuvių liaudies raštus, pažinti tų raštų ir ornamentų simbolių reikšmę. 

Tylus darbas ir meditacija kiekviename iš mūsų atskleidė dalelę menininko. Sunku būtų nuspręsti, 

kuris margutis buvo pats gražiausias, nes kiekvienas jų turi kažką ypatinga. Tuo, ką išmokome, 

papuošime visos šeimos Velykinį stalą. 

 

Indrė Steponiūtė, Justė Karečkaitė 5b kl. 
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Mažosios scenos dienos 

 

Penktadienį, balandžio 

8 dieną, Kauno Jėzuitų 

gimnazijoje, vyko 

aštuonioliktasis 

„Mažosios scenos 

dienos“ festivalis. 

Renginyje 

dalyvavome mes bei 

Kauno, Vilniaus 

Jėzuitų gimnazijos. 

Pradžioje visus 

susirinkusiuosius 

nuotaikingai 

pasveikino Kauno 

Jėzuitų gimnazijos 

kapelionas Eugenijus bei palinkėjo sėkmės būsimoje veikloje. Po to, visi dalyviai buvo paskirstyti 

grupėmis. Jau pirmoje užduotyje - komandų prisistatymuose - paaiškėjo, jog susirinko labai kūrybingi 

žmonės- komandų pavadinimai svyravo nuo „Karštesnių už arbatą“ iki „Neprinokusių kaktusų“. Po 

mūsų pasirodymo „Laimė tikėti. Motina Teresė“ vyko aptarimas. Žiūrovai uždavė įvairius klausimus, 

gilinosi į tam tikras detales. Sulaukėme svečių - cirko trupės aktorių. Ir ko tik jie neprirodė!. 

Žongliravo ir su lazdomis, ir su kamuoliukais, patys atliko sudėtingus triukus, plačiau papasakojo apie 

skirtumus tarp tradicinio ir šiuolaikinio cirkų. Taip pat turėjome galimybę užduoti rūpimus klausimus. 

Cirko artistams pasirodžius, savuosius etiudus pristatė Vilniaus Jėzuitų gimnazija. Savu pasirodymu jie 

tikrai sužavėjo. Vėliau savanoriai taip pat galėjo išbandyti savas jėgas etiudų kūrime, tik šįkart - Juozo 

Erlicko „Bobutėje iš Paryžiaus“. Linksmi pasirodymai visus labai pralinksmino. 

Dėkojame teatro mokytojai Alinai Bardauskienei bei tikybos mokytojai Jurgitai Šadauskienei už 

kelionės organizavimą. 

Justina Cicilionytė Igb 

Jurgitos Šadauskienės nuotraukoje – festivalio dalyviai Kaune.                   

Gimnazistų susitikimas su politiku, diplomatu, buvusiu Lietuvos nepaprastuoju 

ambasadoriumi Meksikai ir JAV dr. Žygimantu Pavilioniu 

,,Diplomatija – viena gražiausių profesijų pasaulyje“ 

Popiežius Jonas Paulius II-asis 

Balandžio 13 dieną direktorės Gražinos Gailiūnienės iniciatyva gimnazijoje apsilankė politikas, 

diplomatas, buvęs Lietuvos nepapratuoju ambasadoriumi Meksikai ir JAV dr. Žygimantas Pavilionis. 

Jis dalyvavo dviejuose susitikimuose su I-II ir III-IV klasių gimnazistais. Politikas kalbėjo apie JAV 

politikos formavimo ir sprendimų kultūrą: pamokas Lietuvai. Supažindino su politiniu požiūriu į 

Lietuvos ambasadą Amerikoje ir darbą joje. Dr. Žygimantas Pavilionis kalbėjo: ,,Amerikoje 

svarbiausia vertybė – žmogus. Vaikas yra unikalus, jis tiki viskuo, tiki savim, nuo pat mažens 

mokomas gerbti savo valstybę. Kuriamos programos, pagal kurias mokomi ir auklėjami vaikai užaugtų 



5 
 

pasitikintys, kūrybingi, gerbiantys savo šalį, tikintys vertybėmis, galėtų visapusiškai išvystyti savo 

gabumus. Švietimo sistema tobula, universitetai Amerikoje – patys geriausi, bet kainuoja labai daug. 

Ten svarbiausia - protingi žmonės, kurie dirba valstybei. Ministerijos suvienytos vienam tikslui. 

Moksleiviai nenusirašinėja, neapgaudinėja mokytojų, darbuotojai dirba sąžiningai. Daug lėšų skiriama 

šalies gynybai.“ 

Lietuviai Amerikoje gerbiami už darbštumą, išsilavinimą, ištikimybę, patriotizmą, išsaugotą 

tūkstantmetinę kultūrą. Diplomatas paklausė gimnazistų: ,,Kas galvoja savo ateitį kurti Lietuvoje?“ 

Nemaža dalis atsakė teigiamai. Ir politikas pabrėžė, kad visgi Tėvynėje gyventi gera, nes esi savas, gali 

kalbėti gimtąja kalba, puoselėti savąsias vertybes ir nejausti tos nostalgijos, kuria gyvena emigravę 

lietuviai.  

Pilietinės dainos konkurse 

Kovo mėnesį gimnazijoje vyko Pilietinės dainos konkursas „Daina Lietuvai", skirtas Kovo 11-osios 

minėjimui. Jį organizavo gimnazijos muzikos mokytojai, skatindami vaikus ir jaunimą ugdyti 

meninius-kūrybinius gebėjimus ir pilietiškumą, puoselėdami tautines tradicijas. Konkursas 

vyko dviejuose klasių koncentruose: kovo 15 d. - 1-6 klasių (dalyvavo 5a, 6a, 2b, 2c, 1a, 6c, 2a, 4c, 5c, 

1b, 6b, 4b kl., 3-4 kl. jaunučių choras), kovo 17 d. - 7-8 ir I-IV klasių (dalyvavo Ia, 7c, IVc, 7b, 8b, Id, 

7a, IIa kl.). Mokiniai (solistai, ansambliai, chorai) įvairiais muzikos žanrais dainavo apie Lietuvą: 

skambėjo lietuvių liaudies, pop stiliumi, dainuojamąja poezija atliekamos dainos. Dalyviai buvo 

vertinami už muzikalumą, sceninę kultūrą, tautinės atributikos panaudojimą. Mokiniai buvo atsakingai 

pasiruošę, padedami klasių auklėtojų bei muzikos mokytojų, jų pasirodymuose vyravo pakili, džiugi 

nuotaika. Renginyje dalyvavo ir daug atstovų iš klasių, atėjusių pastiprinti savo bendraklasių.  Visi 

dalyviai  pasidalijo I-III vietas ir buvo paskatinti padėkomis bei saldžiaisiais prizais. Gimnazijos 

direktorė Gražina Gailiūnienė džiaugėsi, kad toks renginys gimnazijoje vyksta pirmą kartą ir paliko 

labai gerą įspūdį, nes padėjo atskleisti daugelio mokinių meninius, kūrybinius sugebėjimus, sustiprino 

pilietinį sąmoningumą. 

Edita Dilienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui  

 

Mokyklos geografai – respublikiniame Č. Kudabos konkurse 

 Balandžio 2  dieną 

keturi geriausi mokyklos 

mokiniai geografai: 

Nirtautas Šadauskas (6a 

kl.), mokyt. Gražina 

Gailiūnienė), Mikas 

Palujanskas (Id kl.), 

mokyt. Danguolė 

Ožalinskienė) Miglė 

Palujanskaitė (IIc kl.), 

mokyt. Gražina 

Minienė) ir Aurimas 

Daukas (IIIa kl.), mokyt. 

Gražina Minienė) lydimi 

geografijos mokytojos 

D. Ožalinskienės, kartu 

su kitų  mūsų miesto mokyklų atstovais vyko į Vilnių Lietuvos Edukologijos universitetą dalyvauti 

XVII  nacionaliniame mokinių Č. Kudabos geografijos konkurse, į kurį suvažiavo geriausi jaunieji 
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geografai iš visų Lietuvos mokyklų. Kiekvienas iš jų rungėsi savo amžiaus grupėje: išbandė teorines ir 

praktines žinias, kūrybinius gebėjimus. Po konkurso visi Panevėžio moksleiviai aplankė Belmonto 

krioklius. Šie kriokliai yra rytinėje Vilniaus miesto dalyje, Pavilnių regioniniame parke, Belmonte. Tai 

populiari poilsio vieta.  

Geografijos mokytoja Danguolė Ožalinskienė 

 

Mokinių Video darbų ir reklaminių klipų konkurso ,,Atrask gailestingumą“ 

baigiamajame renginyje 

 

Balandžio 16 dieną, 

šeštadienį, mes - Viltė 

Bijanskytė, Vaida 

Kielaitė, tikybos 

mokytoja Jurgita 

Šadauskienė bei aš, 

Justina Cicilionytė -

važiavome į Kauno 

Pažaislio vienuolyne 

rengiamą baigiamąjį 

Gailestingumo metų 

proga kurtų vaizdo klipų 

aptarimą. Renginys 

prasidėjo su kino 

režisierės Marijos 

Stonytės visų video aptarimu bei vertinimu, patarimais, kaip kurti klipą. Vėliau apdovanoti dalyviai bei 

nugalėtojai turėjo progą pasiklausyti ten gyvenančios vienuolės pasakojimų apie vienuolyną bei 

pasivaikščioti. Dėkojame tikybos mokytojai Jurgitai už paskatinimą dalyvauti konkurse ir kelionės 

organizavimą. 

Justina Cicilionytė Igb  

Gimnazijoje įvyko Lietuvos Nacionalinės katalikiškų mokyklų asociacijos 

ataskaitinė konferencija 

Balandžio 22 dieną  pas 

mus  į NKMA ataskaitinę 

konferenciją atvyko beveik 

visų Lietuvos katalikiškų 

mokyklų ir kitų įstaigų 

vadovai, pavaduotojai 

ugdymui ir sielovadai. 

Gimnazijos koplytėlėje šv. 

Mišias koncelebravo kunigas, 

Kazimiero Paltaroko 

gimnazijos kapelionas Tomas 

Paliukėnas, Alytaus šv. 
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Benedikto gimnazijos padėjėjas sielovadai Miroslav Dovka ir Kretingos pranciškonų gimnazijos 

padėjėjas sielovadai, kunigas Tomas Žymantas OFM. Kapelionas Tomas Paliukėnas kalbėjo: ,,Džiugu 

matyti jūsų šypsenas, kad susirinkę galime skelbti savo žodį bendruomenėse. Mokytojo ir kunigo  

tarnystės yra labai panašios. Meilės nuolankumu, atsidavimu turime pasižymėti mokytojai, vadovai, 

kunigai. Šv. Mišiose pasisemkime dvasios dovanų. Telaimina Jus Dievas savo Viešpaties meile, 

tebūna tarpusavio bendrystės ir meilės diena.“                                 

Į salę susirinkusius konferencijos dalyvius Gospelų dainomis pasveikino gimnazijos choras, ,,Dainų 

dainelės“ laureatai Rugilė Garbaliauskaitė ir Gabrielius Melaika atliko dainą ,,Lek gervelė“, (vadovė- 

Jecinta Garbaliauskienė), ,,Spindulėlio“ šokėjai, trijų respublikinių dainų švenčių dalyviai, sužavėjo 

tautiniu šokiu (baletmeisterė Zita Rimkuvienė, vadovės: Gražina Bataitienė, Onutė Meškauskienė ir 

Vilma Palepšienė). Panevėžio 

miesto meras Rytis Račkauskas, 

pasveikinęs susirinkusius, kalbėjo: 

,,Džiaugiuosi, kad Panevėžyje yra 

net šešios katalikiškos mokymo 

įstaigos. Jūs atliekate labai svarbų 

darbą – padedate vykdyti bažnyčios 

veiklą. Labai vertinu Nacionalinės 

katalikiškų mokyklų asociacijos 

veiklą. Linkiu sėkmės.“ Panevėžio 

miesto Savivaldybės Švietimo 

skyriaus vedėjo pavaduotojas 

Eugenijus Kuchalskis skaitė 

pranešimą ,,Švietimo pertvarka 

Panevėžyje“. Jis paminėjo, kad mieste yra 26 bendrojo lavinimo mokyklos, 483 klasėse mokosi 11360 

mokinių. Juos moko 1082 pedagogai. Veikia keturios neformaliojo vaikų švietimo mokyklos, 

papildančios formalųjį švietimą: Dailės, muzikos, gamtos mokyklos ir Moksleivių namai. Jas lanko 

virš 2000 mokinių. Vaikų darželiuose užtenka vietų ne tik miesto vaikams, bet priimame ir atvykusius 

iš rajono. Turime septynias gimnazijas. Kazimiero Paltaroko ilgojoje gimnazijoje mokosi 1038 

mokiniai, vystoma turininga veikla. Reikia pritraukti jaunus specialistus, kad atvyktų dirbti pas mus. 

Juk Panevėžio mieste  ketvirtadalis dirbančių mokytojų yra 50-54 metų amžiaus.“  Atvyko pasveikinti  

Švietimo ir mokslo ministerijos atstovas Algirdas Navickas. Krekenavos bazilikos klebonas, kunigas, 

dr. Gediminas Jankūnas kalbėjo tema ,,Katalikiško ugdymo svarba mokinio vertybių formavime“: ,,Ką 

reiškia būti kataliku? Tai būti Jėzaus mokiniu, skleisti katalikišką dvasią, mylėti kitus, kaip Jėzus 

mylėjo savo mokinius. Katalikišką dvasią mokykloje skleidžia mokytojai, auklėtojai per savo 

asmeninę patirtį. Katalikiškos vertybės turi būti perduodamos mokiniams, savo veiklą grindžiant 

katalikiška dvasia. Mokytojas turi būti sąmoningai katalikiškumą išgyvenantis žmogus. Jis savo 

gyvenimo laikysena turi atkartoti Jėzaus auklėjimą. Krikščioniška meilė- dvasios jėga. Didelę įtaką 

vaikams turi tėvai. Kartais vaikai pranoksta šeimos ugdymą.“ Direktorė Gražina Gailiūnienė apžvelgė 

mūsų gimnazijos veiklą, viziją, misiją, prioritetus, tradicijas, prevencines programas. Tikybos 

mokytoja s. Vitalija Federavičiūtė papasakojo apie gimnazijos bendruomenės  krikščionišką veiklą, 

moksleivių auklėjimą, jų dalyvavimą krikščioniškų vertybių programose. Per pertrauką svečiai 

susipažino su mūsų gimnazija. Antroje konferencijos dalyje NKMA pirmininkas Kauno Jėzuitų 

gimnazijos direktorius Virgilijus Saulius skaitė pranešimą ,,Asociacijos veiklos ir finansinė ataskaita. 

Kitų metų veiklos ir biudžeto planavimas“.  
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Po to vyko NKMA rinkimai. NKMA pirmininku išrinktas Vilniaus Jėzuitų gimnazijos direktorius 

Artūras Sederevičius, administratore – Giedrė Rugelevičiūtė, Vilniaus arkivyskupijos katechetikos 

centro darbuotoja. Į NKMA tarybą išrinkti šie nariai: Virgilijus Saulius – Kauno Jėzuitų gimnazijos 

direktorius, Artūras Sederevičius – Vilniaus Jėzuitų gimnazijos direktorius, Kęstutis Šaltis – Šiaulių 

,,Sandoros“ pagrindinės mokyklos direktorius, Danguolė Gervytė- VšĮ Vilniaus ,,Versmės“ 

katalikiškos gimnazijos pavaduotoja sielovadai, Giedrė Statkutė – Šiaulių ,,Sandoros“ progimnazijos 

pavaduotoja ugdymui, Gražina Gailiūnienė – Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos direktorė, 

Rūta Šalkauskienė – Vilniaus šv. Juozapo katalikiškos mokyklos direktorė, Loreta Masiliūnienė – 

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės technologinės mokyklos neformaliojo švietimo organizatorė 

Mokytoja Regina Stumbrienė  

Stasio Skrebio nuotraukose LKMA ataskaitinės konferencijos akimirkos. 

 

Maironiečiai Jurgines atšventė Telšiuose –  

2016 metų Lietuvos kultūros sostinėje 

Balandžio 23 dieną Telšiuose- mieste ant septynių 

kalvų- susibūrė visos Lietuvos maironiečiai švęsti 

Jurginių. Dalyvavome šv. Mišiose šv. Antano Paduviečio 

katedroje. Šv. Mišias koncelebravo Panevėžio vyskupas 

emeritas Jonas Kauneckas ir Telšių katedros klebonas 

prelatas Juozas Šiužys.  Vyskupas Jonas Kauneckas 

pasveikino maironiečius ir papasakojo apie šv. Jurgį, 

žemaičių krašto istoriją. Išgirdome Telšių mero, kitų 

rajono atsakingų darbuotojų, Lietuvos Maironiečių 

draugijos pirmininko Eugenijaus Urbono sveikinimų 

žodžius. Po šv. Mišių visi Lietuvos maironiečiai ir jų 

vadovai iškilminga eisena žygiavome į Telšių amfiteatrą, 

kur poezijos konkurso ,,Pavasario balsai“ laureatams ir 

dalyviams buvo įteikti apdovanojimai, vyko šventinis 

koncertas. Nors oras labai nelepino (buvo ir sniego, 

lietaus), bet aplankėme Žemaičių muziejų ,,Alka“, po to 

visi kartu nuvykome į Žemaitijos kaimo ekspoziciją. 

Susidraugavome su poniais, grožėjomės senoviniais 

Žemaitijos krašto pastatais, supomės, klausėmės kapelos 

muzikos garsų. Žemaičiai mus skaniai pavaišino. Prašvito 

ir saulutė. Atsisveikinę su svetingais telšiškiais, dar 

aplankėme Varnių vyskupystės muziejų (tame pastate šimtą metų veikė kunigų seminarija, mokėsi 

būsimieji vyskupai Motiejus Valančius, Antanas Baranauskas ir kiti žymūs žmonės), apžiūrėjome 

Varnių katedrą. 

Maironietės Ainė Lašaitytė ir Benita Bliuvaitė. 

Ainės nuotraukoje – mūsų gimnazijos mairtonietės Telšių ,,Alkos“ muziejuje. 
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„Protų kovos 2016” - aštuntokų ir devintokų turnyrai 

 

Balandžio 21 dieną gimnazijoje vyko konkursas „Protų kovos 2016” - aštuntokų ir devintokų 

turnyrai. Mokiniai drąsiai priėmė jiems mestą iššūkį ir pademonstravo savo įvairiose mokslo srityse 

turimas žinias. Po įnirtingos, nemažo išmanymo reikalaujančios kovos paaiškėjo nugalėtojai. Jais tapo: 

8 klasių turnyras: 

I-oji vieta – Gabija Gurskaitė 8A 

II-oji vieta – Greta Masiliūnaitė 8A 

III-ioji vieta – Beatričė Malinauskaitė 8C 

IV-oji vieta – Kristupas Paškevičius 8B 

9 klasių turnyras: 

I-oji vieta – Kamilė Jasnauskaitė Ia 

II-oji vieta – Iva Cimbalaitė Id 

III-ioji vieta – Justina Cicilionytė Ib 

IV-oji vieta – Vakaris Apvinis Ia 

 

Sveikiname ir linkime toliau siekti puikių rezultatų! 

Mokinių parlamentas 

 

Tradicinė gimnazijos bendruomenės išvyka siauruku ir dviračiais po Anykščių 

apylinkes 

 

Balandžio mėn. 23d. išvykoje dalyvavo 

38 gimnazijos bendruomenės nariai. 

Nepabūgę vėsaus pavasario oro, moksleiviai 

įveikė 28 km maršrutą. Apsilankė „Medžių 

lajų take“, prie Puntuko akmens. Mynė 

pedalus mediniu dviračių taku palei 

Šventosios upę, užlipo į J. Biliūno kalną, 

apžiūrėjo Anykščių Menų Centro pastatą. 

Pakilo į Apžvalgos aikštelę Anykščių Šv. 

Apaštalo evangelisto Mato bažnyčios 

bokšte. Svetingas bažnyčios klebonas Petras 

Baniulis pavaišino žygeivius karšta arbata. 

Šauniai išvykai moksleivius ir jų tėvelius 

subūrė ir kartu keliavo gimnazijos mokytojai: Aida Bijanskienė, Neringa Garuckienė, Nijolė 

Cimbalienė, Violeta Karanauskaitė, Kęstutis Meliūkštis. 
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Frankofoniškojo teatro festivalyje „Pirmoji uždanga" 

Balandžio 28-30 dienomis I. Markevičiūtė, 

G. Leonaitė (8a kl.), V. Zaveckaitė (Ib kl.), 

S. Keraitytė (Id kl.), J. Zaksaitė, A. 

Kručaitė, M. Kriukas (II c kl.), dalyvavo 

frankofoniškojo teatro festivalyje „Pirmoji 

uždanga" Alytuje (Festival Premiers 

Rideaux Alytus 28-30 Avril). Dalyviai iš 

įvairių Lietuvos miestų ir net užsienio 

stebino draugiškumu ir bendravimo 

kultūra. Pamatėme daug įvairiausių 

programų - spektaklių. Buvo linksma ir 

įdomu. Spektaklį pristatyti mums puikiai 

pavyko. Tik mums buvo paskirtas specialus 

diplomas už scenografiją. Dėkojame 

mokytojai Nijolei Cimbalienei. 

Nuoširdžiausia padėka ir mūsų grupės vadovei, prancūzų kalbos mokytojai Violetai Mackuvienei bei 

mokytojai Alinai Bardauskienei už mūsų paruošimą ir spektaklio sukūrimą. Gerbiamai gimnazijos 

administracijai, ypatingai direktorei,- nuoširdžiausias mūsų AČIŪ už suteiktą galimybę dalyvauti 

šiame festivalyje. 

Julija Zaksaitė, IIc gimnazijos klasės mokinė. 

 

Interviu su respublikinio ,,Dainų dainelės“ konkurso dalyviais Rugile 

Garbaliauskaite, Gabrieliumi Melaika ir jų muzikos mokytoja Jecinta 

Garbaliauskiene 

 

 

Ainė Lašaitytė, Benita Bliuvaitė (7a kl.) kalbėjosi su respublikinio ,,Dainų dainelės“ konkurso 

dalyviais Rugile Garbaliauskaite 5b kl., Gabrieliumi Melaika 6a kl. ir jų muzikos mokytoja Jecinta 

Garbaliauskiene. 
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Ainė:  Kas Jus paskatino dainuoti? Ką jums reiškia dainavimas? Kiek metų jau dainuojate? 

Rugilė: Aš dainuoju jau seniai. Dainuoti mane paskatino mama. Ji mane daug ko išmokė. Man dainuoti yra 

labai svarbu. Nežinau, ką daryčiau, jei negalėčiau dainuoti. 

Gabrielius: Mane paskatino dainuoti tėvai. Dainavimas – tai mano mėgstamas užsiėmimas, tai hobis. 

Pradėjau dainuoti nuo ketverių metų. Dainuoju jau aštuonis metus. 

Ainė: Tapote Panevėžio miesto bei zoninio ,,Dainų dainelės“ konkurso laureatais. Dalyvavote 

respublikiniame konkurse.  Kaip Jums sekėsi?  

Rugilė: Sekėsi tikrai neblogai. Truputį nedrąsu, bet labai smagu. Kai pradedu dainuoti, būna labai gera. 

Pirmajame ture buvo išbandymų: labai sunki programa, tačiau stengėmės sunkumus įveikti. 

   Gabrielius:  Mums sekėsi gerai. 

Benita:  Kokia vaikų nuotaika šiame ,,Dainų dainelės“ konkurse?  Kaip jūs ten jautėtės? Ar nestigo 

drąsos dainuoti su orkestru, pilnoje žiūrovų salėje? 

Rugilė: Vaikų nuotaika pakili. Man irgi buvo smagu. Aišku, labai jaudinausi. Tačiau sekėsi puikiai. 

Turėjome gerą palaikymo komandą. Nors filmavo daugybė kamerų ir dainavome su LRT grupe, buvo labai 

gera. Padainavome nuostabiai. Susiradome naujų draugų. 

    Gabrielius: Visi vaikai buvo truputį įsitempę, jaudinosi. Man drąsos nestigo. 

Ainė: Rugile, šiame konkurse dalyvauji jau antrą kartą. Kuo skyrėsi sėkmė ir dalyvavimas šiuose 

konkursuose? 

    Rugilė: Na, sunku vertinti. Praeitą kartą dainavau viena ir dar akapela. Tai man buvo lengviau. Šį kartą 

dainavome duetu su Gabrieliumi, tad iššūkis buvo nelengvas. Tačiau dainuoti buvo miela ir gera. 

Benita:  Gal svajojate tapti dainininkais? 

Rugilė: Aš svajoju tapti dainininke jau nuo mažens. Pasistengsiu siekti savo svajonės. Tikiuosi, kad ji 

išsipildys.  

    Gabrielius: Aš svajoju tapti dainininku. 

    Ainė: Mokytoja Jecinta, jūs labai kūrybingai dirbate su gimnazijos choristais, įkūrėte instrumentinį ansamblį, 

rengiate jaunuosius dainorėlius įvairiems konkursams.  Kaip sekėsi mūsų mažiesiems dainorėliams Rugilei ir 

Gabrieliui respublikiniame ,,Dainų dainelės“ konkurse.  Kokių naujų minčių parsivežėte iš sostinės? 

    Mokytoja Jecinta Garbaliauskienė: Tai labai gera patirtis. Konkurse džiaugsmingai ir entuziastingai 

dalinomės muzika su konkurso dalyviais, gera buvo vaikms dainuoti su LRT grupe. Įdomu filmuotis. 

Susiradome naujų draugų. Konkursas augina mums kūrybos sparnus. 

    Ainė ir Benita: Dėkojame už pokalbį, linkime sėkmės dainorėliams ir mokytojai. 
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Gimnazistų susitikimas su ekspedicijos ,,Misija Karlag“ dalyviais 

 

Gegužės 16 dieną I-ų ir II-ų gimnazijos klasių mokiniai, istorijos mokytojos dalyvavo susitikime su 

ekspedicijos ,,Misija Karlag“ dalyviais: Lietuvos Respublikos  Seimo nariu Pauliumi Saudargu ir Goda 

Karazijaite. P. Saudargas  kalbėjo apie Vorkutos tremties lagerius, įkurtus tundroje, už poliarinio rato, 

apie žiaurias sąlygas,  nepakeliamai sunkų tremtinių darbą, tiesiant geležinkelius, kasant anglį 

šachtose, apie tragiškus tremtinių ir politinių kalinių likimus. 

Goda Karazijaitė  papasakojo apie Kazachstano mirties lagerį, kur buvo suvežami numirti neįgalieji 

ir ligoniai.Ten kalėjo apie 20 procentų lietuvių . Ekspedicijos dalyvė kalbėjo ir apie ALŽIR lagerį, į 

kurį buvo atgabenamos motinos su vaikais, o paskui vaikai iš motinų būdavo atimami ir išvežami 

nežinia kur į vaikų globos namus. Tai buvo neapsakoma motinų ir vaikų kančia. 

Paulius Saudargas priminė gimnazistams knygas, parašytas apie žymius lietuvių partizanus, 

tremties metus, patarė paskaityti. Gimnazistas teisingai atsakė į lektoriaus pateiktą klausimą: išvardyti 

visus Lietuvos prezidentus ir buvo apdovanotas knyga šia tema. Paskui papasakojo apie susitikimą su 

Kazachstano lietuvių bendruomene, apie ekspedicijos dalyvių žygį po Tian Šanio kalnus, Šaryno 

kanjoną. 

Meninio skaitymo 

konkurse „Žodis lyg 

paukščio giesmė“ 

Gegužės 12 dieną gimnazijoje 

vyko miesto pradinių klasių 

mokinių  meninio skaitymo 

konkursas „Žodis lyg paukščio 

giesmė“. Sulaukėme skaitovų iš 

15 miesto mokyklų. Buvo 

vertinama mažųjų skaitovų 

sceninė kultūra, kalbos 

taisyklingumas, meninė įtaiga, 

individualumas, kūrinio temos ir 

pagrindinės minties atskleidimas. 

Konkurso diplomantai: 

 I – oji vieta – Brigita Karosaitė („Šaltinio“ progimnazija) 

 II – oji vieta - Tarvydas Vėdaras (Senvagės progimnazija) 

 III – oji vieta – Emilija Imbrasaitė (Alfonso Lipniūno progimnazija) 

Sveikiname mūsų gimnazijos skaitovę Ugnę Pranevičiūtę (mokytoja Aina Cimermonienė), laimėjus 

diplomą už sceninę kultūrą. 

Mokytoja Danguolė Kepalienė 

 

Gražinos Bataitienės nuotraukoje – mažieji skaitovai. 
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5-okų ir 6-okų šauniausios klasės rinkimai 

Gegužės 19-20 dienomis vyko 5-okų ir 6-okų šauniausios klasės rinkimai. Mokiniai turėjo įveikti 

įvairias estafetes, atrasti mokykloje paslėptą lobį, atsakyti į klausimą, padainuoti dainą ir t.t.. Šioms 

užduotims pasibaigus, buvo nominuotos ir apdovanotos visos dalyvavusios klasės pagal surinktus 

taškus ir bendrus klasės gebėjimus. 

 5a – šauniausia klasė 

 5b – gudriausia klasė 

 5c – vieningiausia klasė 

 6a – šauniausia klasė 

 6b - kūrybiškiausia klasė 

 6c – judriausia klasė 

Mokinių parlamentas 

 

Paskutinis skambutis abiturientams 

Pirmokėliai šiemet iš 

gimnazijos į Kristaus 

Karaliaus katedrą išvedė jau 

XV laidos abiturientus. Šv. 

Mišias aukojo gimnazijos 

kapelionas Tomas 

Paliukėnas. Jis kalbėjo: 

,,Atėjote padėkoti Dievui už 

dovanas, už šviesias ir 

džiugias akimirkas, 

paprašyti, kad paimtų už 

rankos ir vestų per 

gyvenimą. Pradėsite naują 

etapą. Nebijokite būti 

kitokiais. Linkiu pažinti, 

mylėti, turėti gerą širdį. Te 

Viešpats Jus visada laimina 

ir būna Jūsų išminties 

šaltiniu.“ Po šv. Mišių vyko iškilmės gimnazijos salėje. Dainavo gimnazijos choras, pasirodė šokėjos. 

Dramos studijos artistai tą dieną abiturientus lygino su drugeliais ir linkėjo tvirtinti sparnelius 

skrydžiui. Direktorės pavaduotoja ugdymui Rimutė Kazakevičienė paskelbė leidimą abiturientams 

laikyti brandos egzaminus. Gimnazijos direktorė palinkėjo galingų sparnų ir laimingai skristi. 

Panevėžio miesto Savivaldybės atstovė Dalia Jankauskienė perskaitė miesto mero Ryčio Mykolo  

Račkausko sveikinimą abiturientams. Vaikystę priminė pradinių klasių mokytojos Daiva, Aina, Rasa ir 

Gitana. Mamos džiaugėsi, kad jų vaikai jau užaugo ir baigia mokyklą. Nuoširdžiią padėką 

mokytojams, padėjusiems įveikti mokslų sunkumus, jaunimui padėjo išreikšti išsiskleidę rožių žiedai. 

Gimnazijos parlamentas sugalvojo ir paskelbė abiturientams daug įdomių nominacijų. Prieš išeidami 

dvyliktokai tiksliai išvardino testamente, ką palieka ir simbolinį raktą įteikė vienuoliktokams. Įsakė 

mylėti ir saugoti gimnaziją. Geros kloties egzaminuose ir gyvenimo kelyje Jums, abiturientai! 

Regina Stumbrienė 
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Stasio Skrebio  nuotraukoje – paskutinio skambučio akimirka. 

Mokslo metų 

baigimo šventė 

 

Gimnazijoje vyko mokslo 

metų užbaigimo šventė, 

kurios metu buvo pagerbti 

šauniausieji mokiniai, 

mokytojai ir rėmėjai. 

Geriausieji iš geriausių: 

 „Metų žiniukas" - 

Erikas Zaura 4b 

 „Metų sportininkas" - berniukų plaukimo komanda 4 kl (Matas Činga 4a, Modestas Revaitis 

4b, Juozas Lažauskas 4c, Domantas Petraitis 3a, Emilis Petronis 3b) 

 „Metų talentas" - Rugilė Garbaliauskaitė 5b ir Gabrielius Melaika 6a 

 „Metų išminčius" - Nirtautas Šadauskas 6a 

 „Metų protas" - Marija Vasiliauskaitė IVga 

 „Metų altruistas" - Miglė Palujanskaitė IIgc 

 „Metų altruistas"- Kęstutis Žiūra (suaugusiųjų tarpe) 

 „Metų rėmėjas" - Irma Atkočiūnienė ir Arūnas Matulis 

 „Metų mokinys" - Rusnė Šipelytė 8c 

 „Metų mokytojas" - Rima Kemzūrienė 

Stasio Skrebio nuotraukoje – 2015/2016 mokslo metų gimnazijos šauniausieji. 

Mūsų literatūrinis puslapis 

 
 
 
 
 
 
 

Ainė Lašaitytė ir Benita Bliuvaitė,  
maironietės  

 7a kl. 
 

Miniatiūros 
Mamai 

 
 
 

Mama- kaip gėlė. Kai buvau maža, šlamėjo 
tyliai ir mokė, ką reikia žinoti, kad 
mokėčiau gyventi. 
 
Mama mano it sodininkė nulaužė mano 
rožės spyglius, kad aukščiau iškiltų žiedas. 
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Brangi mama, 
 
Brangi Mama, Tau siunčiu 
Aš tūkstantį ryškių žvaigždelių 
Ir pievų gėlę stebuklingą, 
Ir meilę šviesią, rūpestingą. 
 
Aš Tau atsiųsiu skaisčią saulę 
Kad šiandien ir rytoj pasaulis 
Atrodytų toks nuostabus! 
Kad visas būtų įdomus,  
Kad nieko niekada netrūktų,   
Belaukiant mažojo stebuklo. 
 
 
 
Ugnė Misevičiūtė , 4a klasės mokinė 

Savo  Mamą atpažinčiau bet kokioje 
minioje, nes jos šypsena kaip gėlė pražysta 
veide. 
 
Gal iš Tėčio mano lūpos, nosis, gal iš tėčio 
mano plaukai ir rankos, bet iš Mamos – 
šypsena, meilė ir siela. 
 
Manau, mano Mamytė, jei tik norėtų, 
galėtų atlėkti iš kito pasaulio krašto, kad 
galėtų mane apkabinti. 
 
Mamos nemiršta – jos tik stebi mus iš 
toliau, nes mano, kad pakankamai 
suaugome, kad pasirūpintume savimi. 

 
 

    Haiku gimtajai kalbai 
 

 
 

 
Saulė nušvito,  
Vyturėlis sučiulbo-  
Nuostabi kalba! 
 

Agota Verseckaitė Ia gimn. kl. 
 
 
Augina ji mus, 
Kalba, kuria aš tikiu, 
Myliu, branginu. 
 

Domantas Mogyla , IIIa gimn. kl. 
 

 
Mano Tėvynė  
Mano gimtoji kalba  
Pati geriausia. 
 

Kipras Šukys 7b kl. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gimtoji kalba  
Suprantama ir aiški,  
Miela ir žavi. 
 

Žyginta Margenytė,  
Viktorija Matulevičiūtė Ib gimn. kl. 

 
 

 
 
Ta mūsų kalba  
Lyg gintaro lašeliai-  
Skaidri ir tyra. 
 

Indrė Stasūnaitytė Ia gimn. kl. 
 

 
 
Gimtoji kalba –  
Išskirtinis pasaulis 
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Gimtieji namai, gimtoji kalba,  
Žalieji miškai - 
Tai Lietuva! 
 

Justina Cicilionytė, Ib gimn. kl. 
 

 
Gimtąjį žodį  
Ištarkime pagarbiai – 
Taip mokė tėvai. 
 

Paulius Kazakevičius 6a kl. 
 
 
 
 
Šaltą vasarį  
Širdyse degė drąsa.  
Užgimė Laisvė. 
 

Greta  Adamonytė  IIL1kl. 
 

 
 
 
Branginki kalbą  
Ir žinoki jos svarbą,  
Nes ji tau viena. 
 
 
 

Augustė Kručaitė IIc gimn. kl. 
 
 

Nemuno šalis  
Didinga praeitis  
Tai mano gimtinė. 
 

Mindaugas Ruškys 

 Jos mylėtojui. 
  

Karolis Ličkūnas IIc gimn. kl. 
 

 
 
Prieš tūkstantmečius sukurta  
Esi brangi man,  
Gimtoji kalba. 
 

Kamilė Kurilaitė IIIa gimn. kl. 
 

 
Gimtoji kalba Nosinių raidžių pilna – 
Gimtoji kalba.  
 

Nojus Stasiūnas 7a kl. 
 

Gimtieji žodžiai 
Gyvena mūsų namuos- 
Stiprybės šaknys. 
 

Vita Bisigirskaitė 6a kl. 
 
Mano tėvynė,  
Mano gimtoji kalba  
Pati gražiausia. 
 

Žygimantas Baguška 7L3 
 
 
 

 
Lietuvos žemė  
Ji saugoja, globoja.  
Tai čia mūsų gimtinė. 
 

Matas Savickas 7b kl. 
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