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Zita Gaižauskaitė  
 
Suspindo ant eglės  
žvakutės 
 
Suspindo ant eglės žvakutės,  
Eglutė žaliu rūbeliu,  
Lyg angelas stovi vaikutis  
Ir juokias balsu – varpeliu.  
 
Ateis tuoj baltutis senelis,  
Išbris iš didžiulės pusnies,  
Sušilt prie Kalėdų ugnelės,  
Sušilt prie Kalėdų ugnies.  
 
Žvaigždelės spindės jam ant rankų,  
O veidas toks giedras, gražus,  
Kalėdų senelis aplanko tave,    

mane ir visus. 

 

 
Šviesių, džiugių Šv. Kalėdų ir 

laimingų Naujųjų Metų! 
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Gimnazijos bendruomenės renginiai, šventės, laimėjimai 

Kuprinių svėrimo akcija 
 

Taisyklinga kūno laikysena- tai išorinio grožio ir vidinės darnos atspindys. Todėl jos formavimu 
būtina rūpintis nuo pat vaikystės. Sveikatos apsaugos ministerija siūlo kiekvienais metais vykdyti 
kuprinių svėrimo akciją. 7-11 metų vaikų stuburas tebėra ne visai sukaulėjęs, lankstus, vyksta 
ryškūs laikysenos pakitimai. O pradinių klasių mokiniai stengiasi būti stropūs, nieko nepamiršti ir 
kuprinėse nešiojasi daug nebūtinų daiktų, netgi žaislus. Tik kai vaikai sulaukia 14 metų, baigiasi 
stuburo formavimasis. Pagal literatūros duomenis įvairių šalių gydytojai 7-12 metų vaikams 
rekomenduoja nešti ne sunkesnę kaip 10% savo svorio kuprinę, kuri turi būti su dviem diržais ir 
nešama taisyklingai užsidėjus ant abiejų pečių. Rugsėjo mėnesį gimnazijos sveikatos priežiūros 
specialistė Sandra Alejūnienė su pradinių klasių mokytojomis svėrė 1-4 klasių mokinių kuprines. 
Gimnazijos medikė, remdamasi suvestinėmis, konstatavo, kad 48 pirmokų kuprinės atitinka 
higienos reikalavimus, 21-o truputėlį viršija, o 4 mokinių kuprinės sveria daugiau kaip 15% vaiko 
svorio. 39 ketvirtokų kuprinės atitinka higienos normas, 31- truputėlį sunkokos, o 4 mergaičių –
daugiau kaip 15% vaiko kūno svorio. Mokiniai ant kuprinių būtinai turi nešioti atšvaitus, kad 
tamsiu paros metu vairuotojai juos labiau pastebėtų ir tai padėtų išvengti eismo nelaimių. 
Dauguma mokinių taisyklingai nešioja kuprines, turi atšvaitus. Sveikatos priežiūros specialistė 
Sandra Alejūnienė aiškino mokiniams, kodėl jie turi taisyklingai nešioti leistino svorio kuprines, 
turėti atšvaitus. Pradinių klasių mokytojos nuolat stebi, ar mokiniai taisyklingai sėdi suoluose 
per pamokas, ar turi atšvaitus. Juk kai pamatai mažą vaiką- kaip skruzdėlytę velkantį už save 
didesnę kuprinę, pagalvoji, koks jis bus užaugęs. O visi norime būti sveiki ir gražūs. 

 
Jaunoji žurnalistė Nora Kondrotaitė IIIa                                           ,                                                      

Jaunojo tyrėjo diena gimnazijoje 

Mūsų gimnaziją rugsėjo 22 dieną aplankė Jaunojo tyrėjo komanda. Jaunieji mokslininkai 

papasakojo apie galimybes įgyvendinant savo  idėjas ir bandymus rasti atsakymus į ramybės 

neduodančius klausimus. 

II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo mokslo festivalyje ,,Tyrėjų naktis“ 

II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo mokslo festivalyje „Tyrėjų naktis“, kuris vyko rugsėjo 

 26 dieną Kauno technologijos universiteto Studentų miestelyje. 

Mokiniai apsilankė įvairiose kūrybinėse dirbtuvėse, kur galėjo išbandyti daugybę dalykų, kurie 

leido pasijusti tikrais mokslininkais. Taip pat gimnazistai pabuvojo parodoje, kurioje galėjo 

išbandyti virtualios realybės akinius, išvysti, kaip daiktai pakimba ore ultragarso pagalba ir 

pamatyti kitus mokslinius darbus iš arti. Pajautė, ką reiškia būti studentu ir dalyvavo  

paskaitose, kurias dėstė universiteto dėstytojai, studentai ir kviestiniai asmenys, atvirose 

laboratorijose, savo rankomis išmėgino mokslininkų naudojamą įrangą ir dalyvavo kituose 

užsiėmimuose. Išvyką organizavo ir mokinius lydėjo gamtos mokslų mokytojos Dalia 

Dambrauskienė, Daina Misevičienė ir Snieguolė Butkutė. 

Mokytoja Dalia Dambrauskienė 



3 
 

Tarptautinės Mokytojų dienos minėjimas 
 

Gražią rudeniškai spalvingą spalio trečiąją gimnazijoje suabejojai: galbūt čia netoliese 
miškas? Sukinėjasi ,,voveraitės“, prinešę įvairių skanumynų ir maloniai kviečia mokytojus į 
savo ,,užeigą“ pasivaišinti. 

Salėje skamba dainos apie rudenį. Šviečia dar šilta rudeniška saulė. Dramos studijos 
artistai parengė šventinę programą. Buvome tarsi iš tiesų gamtoje: mažytę gražuolę musę 
persekioja trys įkyrūs vorai, ,,voveraitės“ , radę neįkandamus (užsispyrusius, nesupratingus, 
nepaslaugius, negerus) ,,riešutėlius“ , kreipėsi į savo mokytojus, kuriems ištarus svarius 
žodžius, ,,riešutėliai“ pasidarė draugiški, ryžtingi ir malonūs. Voveraitės dėkojo pedagogams 
už draugišką pagalbą.  

Susirinko vyriausieji gimnazistai, šią dieną ,,paragavę mokytojo duonos“. Jie trumpai 
ištarė: ,,Mums tai buvo naudinga. Dabar mes Jus suprantame.“,,Voveraitės“ – (III-ųjų klasių 
gimnazistės) vaišino mokytojus pačių keptais baravykais, dainavo. Moksleiviai dėkojo 
mokytojams už supratingumą, energiją, švelnumą ir už tai, kad matematiką padaro 
pakenčiama. Gražiausias dainas gimnazijos choras su vadove Zita Pilkauskiene skyrė 
Mokytojams, sveikino gražios šventės proga. Ir daug daug gėlių padėjo išsakyti gražiausius 
moksleivių jausmus. 
 

Krikščionybės simboliai mene 
 

Rugsėjo 19 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijoje įvyko metodinė- praktinė 
konferencija ,,Krikščionybės simboliai mene“. 
Nuskambėjus gimnazijos choro atliekamai gospelo giesmei, kunigas, gimnazijos kapelionas 

Audrius Vogulis dalyvius pakvietė maldai. ,,Ko reikia, kad kūrinys pradėtų kalbėti? Reikia, kad 
kūrėjas susitiktų gyvąjį Dievą, kuris iš aukščiau prabiltų į mus,“- teigė kunigas. Gimnazijos 
direktorė Gražina Gailiūnienė džiaugėsi, kad mokslo metus pradedame konferencija. 

Vilniaus bažnytinio 
paveldo muziejaus 
direktorė Sigita 
Maslauskaitė išsamiai 
apžvelgė krikščionybės 
simbolių atsiradimą ir 
raidą dailėje. Ji kalbėjo: 

,,Krikščionybės 
simboliai mene 
atsirado tik apie 200-
uosius metus. 
Ankstyvajai krikščionių 
bendruomenei – 
žydams- buvo 
uždrausta vaizduoti. 
Tai susiję su 

stabmeldyste. Pradedama atvaizdą pasitelkti kaip pavyzdį. Pasirodo inkaras, simbolizuojantis 
amžinąjį gyvenimą, žuvis – eucharistinį slėpinį ir kt. Daug pasiimama antikinių simbolių. 
Ankstyvieji krikščionys pasiima antikinį Kristaus atvaizdą. Krikščionybė leidžia ieškoti tikrojo 
Kristaus veido. Atvaizdas pradeda tarnauti: pamokyti, paskatinti sekti dorybėmis. 
Įsikūnijimas, kančia, eucharistija protu sunkiai suvokiama. Altoriai, muzika, smilkalai susiję su 
religija. Kadaise buvo labai svarbios relikvijos. 15 amžiuje steigiasi naujos vienuolijos. Dailė 
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įžengia į žmogišką erdvę. Dievo Motiną pradedame matyti kaip artimą žmogų, motiną. 
Renesanso laikotarpiu sukuriama daug puikių sakralinių kūrinių. Tai pasauliniai Botučelio, 
Mikelandželo, Leonardo da Vinči, Rafaelio meno šedevrai. Bet prie jų neuždegamos žvakės. 
19 a. sukuriama daug sentimentalių paveikslų, ypač Prancūzijoje. Naujausiais laikais 
paveikslai tarnauja bažnyčios mokymui.“ 

Neringa Jurevičienė lopšelio- darželio ,,Gintarėlis“ ikimokyklinio ugdymo pedagogė 
pasakojo, kaip supažindina savo mažuosius auklėtinius su krikščioniškaisiais simboliais. 
Kristina Varanauskaitė iš ,,Palaiminimų“ bendruomenės kalbėjo apie šokį kaip išraiškos 

formą: ,,Šventės dieną turime džiaugtis. O giesmėmis ne visada ir viską galime išsakyti. Šokis 
mums padeda melstis. 
Juo priartėjame prie 
Dievo.“  

 Šv. Petro ir Povilo 
bažnyčios kunigas 
Egidijus Tubelis papildė 
Kristinos Varanauskaitės  
pasisakymą: ,,Liturginiai 
šokiai turi didelę prasmę. 
Kai žmogui sunku savo 
jausmus išreikšti žodžiu, 
galima atskleisti judesiu - 
šokiu. Šokio prasmė- kelti 
žmogų į šviesą. „ 

Artūras Chalikovas, 
Vilniaus gitaros mokyklos ,,Gloria“ įkūrėjas ir vadovas, džiazo gitaristas, krikščioniškos 
muzikos kūrėjas ir atlikėjas papasakojo savo gyvenimo istoriją- kaip per sunkumus ir 
klystkelius ėjo į muziką ir krikščionybę. Jis sužavėjo konferencijos dalyvius gilia dvasinga 
muzika, sukurta pagal Šventojo Rašto psalmių tekstus. Artūras Chalikovas pasakė: ,,Dievo 
žodis mane įkvepia kūrybai ir suteikia džiaugsmo“.  

Kazimiero Paltaroko gimnazijos choras atliko gyvas, švelnias gospelų giesmes. Gitara 
pritariant Artūrui Chalikovui, jos suskambo dar gražiau. Vadovė Jecinta Garbaliauskienė ir IVb 
klasės gimnazistė Brigita Marciuškaitė papasakojo apie gospelų muziką, žymiausius atlikėjus. 

Aida Bijanskienė, gimnazijos dailės mokytoja metodininkė, projekto ,,Kurkime ir 
bendraukime“ sumanytoja ir organizatorė, apžvelgė projektą: ,,Ši konferencija- tai tik viena 
projekto dalis. Kviečiame įsijungti visas Panevėžio mokyklas krikščioniškam ugdymui ir 
bendradarbiavimui. Visi kursime žuvų kompoziciją. Minėsime vyskupo Kazimiero Paltaroko 
gimtadienį. Spalio 19 dieną susirinksime Kristaus Karaliaus katedros šventoriuje į šventišką 
baigiamąjį renginį“.  

 
Regina Stumbrienė 

 
 

S. Skrebio nuotraukoje- kalba Vilniaus bažnytinio paveldo direktorė Sigita Maslauskaitė. 
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Pirmasis solidarumo bėgimas 
,,Junkis. Bėk. Padėk.“ 

 
Spalio 15 dieną į Senvagę susirinko beveik visi mūsų gimnazijos moksleiviai, lydimi 

auklėtojų, dalykų mokytojų.Tai buvo pirmasis solidarumo bėgimas ,,Junkis. Bėk. Padėk.‘‘ 
Buvo smagu visiems bėgti palaikant Zambijos vaikus, kurie gyvena skurdžiai, jiems trūksta 
maisto, mokymo priemonių, turi dirbti-padėti tėvams išlaikyti šeimas. Jie neturi tokių gražių 
mokyklų, spalvotų vadovėlių ir naujų uniformų kaip mes. 

Mes ne tik bėgome, bet ir aukojome savo surinktus pinigėlius skurstantiems Zambijos 
Mikutos kaimelio ir Lietuvos dienos centrus lankantiems vaikams, kuriuos globoja 
organizacija ,,Gelbėkit vaikus“. 

Akciją organizavęs kūno kultūros mokytojas metodininkas Vasilijus Semčičinas moksleivių 
aukotus pinigus suskaičiavo, sudėjo į voką ir perdavė pašto skyriui, kad pervestų į ,,Gelbėkit 
vaikus“ sąskaitą. 

Visiems moksleiviams, dalyvavusiems  solidarumo bėgime, buvo įteikti organizacijos 
,,Gelbėkit vaikus“ diplomai. 

Jaunoji žurnalistė Rūta Kiaušaitė 5c kl. 
Stasio Skrebio nuotraukoje – bėga gimnazijos moksleiviai. 

 
 

Baigėsi projektas ,,Kurkime ir 
bendraukime“ 

 
 

 
Spalio 19 dieną į Kristaus 

Karaliaus katedros kriptą 
susirinko Panevėžio katalikiškų 
įstaigų (Kazimiero Paltaroko 
gimnazijos, Margaritos 
Rimkevičaitės technologinės 
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mokyklos, Alfonso Lipniūno progimnazijos, Kastyčio Ramanausko , ,,Vaivorykštės“, 
,,Gintarėlio“ lopšelių- darželių, šv. Petro ir Povilo bažnyčios jaunimo organizacijos ,,Kertinis 
akmuo“ bei Kristaus Karaliaus katedros jaunimo grupės ,,Katedriečiai“ atstovai, dalyvavę 
projekte ,,Kurkime ir bendraukime“. Muzikinius kūrinius atliko Kazimiero Paltaroko 
gimnazijos choras ir instrumentinis ansamblis (vadovė Jecinta Garbaliauskienė). Gimnazistai 
skaitė vyskupo Kazimiero Paltaroko laiškus jaunuomenei (skaitovus parengė lietuvių kalbos 
mokytoja metodininkė Zita Kontrimienė). 
Projekto sumanytoja ir organizatorė, Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokytoja metodininkė 

Aida Bijanskienė kalbėjo: ,,Susirinkome tie, kurie visą mėnesį dirbome šiame projekte. 
Dėkoju už bendradarbiavimą, už pagalbą Kristaus Karaliaus katedros administratoriui kunigui 
Eugenijui Troickiui, kunigams Egidijui Tūbeliui, Romualdui Zdaniui. Už paramą- Kazimiero 
Paltaroko gimnazijos direktorei Gražinai Gailiūnienei bei projekte dalyvavusiems 
mokytojams, direktoriaus pavaduotojui doriniam ugdymui Andriui Meškauskui, jaunimo 
centro atstovėms Monikai Žydeliūnaitei ir Rasai Ratkevičiūtei, projektą finansavusioms 
Panevėžio Savivaldybei, Kristaus Karaliaus katedrai, šv. Petro ir Povilo bažnyčiai ir savai 
gimnazijai“. 

Po to visi susirinkusieji buvo pakviesti į katedros parapijos salę ir, vadovaujant jaunimo 
centro darbuotojoms, gamino suvenyrus bei mokėsi liturginių šokių. 

Kristaus Karaliaus katedroje jaunieji menininkai pristatė savo sukurtą skulptūrinę žuvų 
kompoziciją. Projekto dalyviai ir visa Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė dalyvavo 
šv. Mišiose, kurias aukojo kapelionas Audrius Vogulis. Giedojo gimnazijos choras. 
Panevėžio katalikiško jaunimo sukurtos žuvys puoš šv. Petro ir Povilo bažnyčią ir Kristaus 

Karaliaus katedrą iki pat šv. Kalėdų. 
 

Regina Stumbrienė 
 

Saugome vyskupo Kazimiero Paltaroko atminimą 
 
 
 

 
Spalio  21 dieną 

Panevėžio Kazimiero 
Paltaroko gimnazijoje 
moksleiviai, mokytojai 
ir svečiai susirinko į 
gražią šventę. Juk 
spalio 22-oji- vyskupo 
Kazimiero Paltaroko 
gimimo diena. 

Gimnazijos choras 
ir instrumentinis 

ansamblis, 
vadovaujamas mokytojos Jecintos Garbaliauskienės, atliko giesmes, kitus muzikinius 
kūrinius. Direktoriaus pavaduotojas doriniam ugdymui Andrius Meškauskas kalbėjo: 
,,Moksleiviai, ar žinote, kokio iškilaus žmogaus vardu pavadinta mūsų gimnazija? Ką mes 
žinome apie jį? Tai vyskupas, kuris rūpinosi visapusišku jaunimo auklėjimu, svarbiausia- kad 
turėtų tvirtą tikėjimą.“ 
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Šventėje dalyvavo Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, kunigas Juozapas 
Antanavičius, Panevėžio Savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas Dainius Šipelis ir kt. 

Vyskupas emeritas Jonas Kauneckas pasakojo gimnazistams apie Kazimierą Paltaroką:,, Tai 
Aukštaitijos Didysis. Jis išleido katalikų katekizmą, iš kurio tikėjimo tiesų mokėsi kelios kartos. 
Vyskupas Panevėžyje norėjo pastatyti mažąją kunigų seminariją, bet užėjęs karas sutrukdė 
įgyvendinti planus. O dabar čia – jūsų katalikiška gimnazija. Taigi, vyskupo svajonė išsipildė.“ 

Gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė pasakė, jog ilgai brandino mintį – pastatyti 
vyskupo Kazimiero Paltaroko biustą gimnazijoje. Mintimis pasidalijo į renginį atvykęs šio 
biusto kūrėjo Juozo Steponavičiaus sūnus architektas Mindaugas Steponavičius: ,,Man labai 
malonu, kad mano tėvo darbas, ilgai laukęs savo vietos, rado prieglaudą. Skulptoriui Juozui 
Lebednykui padedant, restauravome Kazimiero Paltaroko biustą. O dabar labai džiaugiuosi, 
kad jis pastatytas garbingoje vietoje. 

Gimnazistai skaitė vyskupo Kazimiero Paltaroko laiškus jaunuomenei apie pareigą, 
mokymąsi, darbą, maldą. 

Pasidalinę gražiais prisiminimais gimnazistai, mokytojai ir svečiai susirinko į antrąjį 
gimnazijos aukštą, kur vyskupas emeritas Jonas Kauneckas, pašventino vyskupo Kazimiero 
Paltaroko biustą. Jis priminė susirinkusiems:,, Turime kovoti už gėrį, tiesą ir saugoti tikėjimą.“ 

 
Regina Stumbrienė 

 
Stasio Skrebio nuotraukoje- vyskupas emeritas Jonas Kauneckas  šventina Kazimiero 

Paltaroko biustą jo vardu pavadintoje gimnazijoje. 
 

Gimnazistų krikštynos 

Spalio 22 dieną vyko gimnazistų krikštynos. Aborigenai iš Australijos, eskimai iš šiaurės, 
indėnai iš Amerikos ir kanibalai iš Afrikos susirinko prie laužo aktų salėje. Ten juos 
pasveikino genčių vyriausieji, o po to gimnazistai pristatė savo gentis. Jie stebino savo 
ritualiniais šokiais ir teikė dovanas genčių vyriausiesiems. Šie buvo pamaloninti ir vertino 
gentis aukščiausiais balais. Po linksmybių prie laužo, visi susitikome stadione. Ten 
gimnazistai žaidė, stipriausi ir drąsiausi atlikinėjo užduotis. Išalkę buvo pavalgydinti, o 
ištroškę – pagirdyti ir taip įšventinti į gimnazistų gretas. Ačiū devintokams už dalyvavimą. 

Rūta  Galvanauskaitė  II d 

 
Išvyka į vyskupo Kazimiero Paltaroko gimtinę 

Spalio 22 dieną mūsų gimnazijoje buvo netradicinio ugdymo diena. Visi mokyklos penktokai 
su savo auklėtojais aplankėme vyskupo Kazimiero Paltaroko gimtinę Pakruojo rajone, Gailionių 
kaime, sutvarkėme tėvelių ir giminaičių kapus, sugrėbėme lapus, uždegėme atminimo žvakeles 
ir padėjome gėlių. Istorijos mokytojas Juozas Brazauskas pasakojo apie vyskupą Kazimierą 
Paltaroką ir jo tėvelius. 

Po to aplankėme Pakruojo dvarą. Gidas ,,Tadas Blinda“ papasakojo dvaro istoriją. 
Apžiūrėjome eksponatus. Labiausiai patiko puošnūs ponų ir ponių drabužiai, kuriuos nešiojo 
dvaro žmonės. Pamatėme bausmių vykdymo patalpą- muziejų. Tai labai žiauru. Malūne 
žiūrėjome kino filmą apie raitelius, kurie pakartojo kunigaikščio Vytauto Didžiojo žygį nuo 
Vilniaus iki Juodosios jūros. 

Jaunoji žurnalistė Rūta Kiaušaitė 5c kl. 
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Misija ,, Sibiras 2014“ 
 

Lapkričio 5 dieną gimnazijoje apsilankė misijos ,,Sibiras 2014“ dalyvis Lukas 
Červonikovas. Jaunuolis papasakojo gimnazistams apie ekspediciją į Sibirą, kur buvo 
ištremti lietuviai: ,, Patekti į vykstančiųjų sąrašą buvo nelengva. Iš 700 jaunuolių, 
pateikusių prašymus, buvo atrinkta tik 71. Teko dalyvauti bandomajame žygyje po 
Dzūkiją, nešti sunkias kuprines, lankyti ir tvarkyti partizanų kapus. Ekspedicijoje dalyvavo 
įvairių sričių specialistai: teisininkai, gydytojai ir kt., buvo vienas gimnazistas. Ruošdamiesi 
išvykti, skaitėme knygas apie tremtį, domėjomės Lietuvos istorija. Važiavome atsidėkoti 
žmonėms už iškovotą laisvę. Pirmiausia traukiniu nuvykome į Maskvą, po to į 
Krasnojarską, kuris yra 5000 kilometrų nuo Lietuvos. Maskvoje mus pasitiko Lietuvos 
ambasados darbuotojai. Aplankėme Gulago muziejų. Liepos 19 dieną atskridome į 
Krasnojarską. Buvome maloniai sutikti. Nusipirkome kirvukus, kauptukus, indų ir viską 
nešėmės sunkiose kuprinėse. Lietuviai, gyvenantys Sibire, su didžiule pagarba sutinka ir 
priima žmones, atvykusius iš savo gimtinės- Lietuvos. Juos net stebina mūsų noras tvarkyti 
kapines, nes lietuvių kapinės ten yra labai apleistos. Tris dienas dirbome: sutvarkėme 
kapines, patys padarėme iš medžio didžiulį kryžių ir, nunešę pastatėme lietuvių, mirusių 
tremtyje, kapinėse. Ištiesėme Lietuvos vėliavą, giedojome himną. Ne vienam nuriedėjo 
ašara. Liepos 22 dieną išvykome į Jenisiejską. Persikėlę per Jenisiejų, ėjome pėsčiomis iki 
Potapovo kaimelio. Aplankėme ten gyvenančią lietuvę Veroniką Seibutienę. Ji mums 
papasakojo savo šeimos meilės istoriją. Lietuviai- labai darbštūs. Jie Sibire sodino bulves, 
kitas daržoves, augino vištas, kad tik galėtų išgyventi. 

Sibire teko gamtoje išbūti nuo ryto iki vėlyvo vakaro, o ten yra labai daug uodų.  
Važiavome prie Jenisiejaus ir Angaros upių. Per dieną pėsčiomis nueidavome po dvylika 
kilometrų. Ten mus užklupo audra. Palapinėse talpinome kuprines su maistu ir miegojome 
po keturis žmones. Kad didžiulis vėjas nenuneštų palapinių, jas teko paremti akmenimis. 
Ekspedicijos vadovas, įvertinęs mūsų grupės jėgas, nutarė vesti neįžengiamais Sibiro 
miškais. Ten visai nėra gyventojų, stačios uolos, nėra pravažiuojamų kelių. Atėjome prie 
lietuvių kaimelio, kur buvo ištremta tūstantis lietuvių. Dabar ten nebėra žmonių, stūkso tik 
bunkeriai. Nuėję dar 45 kilometrus, radome kapines, metalinį kryžių, bylojantį apie čia 
palaidotus lietuvius. Sutikome vieną lietuvį, kuris renka medžiagą apie tremtyje buvusius 
savo tautiečius. (Šią informaciją jis perdavė mums). Jis savo lėšomis pagamino du 
metalinius kryžius. Mes sutvarkėme kapines, pastatėme kryžius ir katalikų kunigas juos 
pašventino. 

Ši ekspedicija padeda mums, jauniems, suprasti, kiek turėjo iškentėti ištremti mūsų 
tautos žmonės, kokiomis sąlygomis jie turėjo gyventi. Padeda mums giliau suprasti savo 
tautos istoriją ir branginti laisvę“.                                                                         

Susitikimą organizavo lietuvių kalbos mokytoja metodininkė  Audronė Gudynienė ir 
direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė. 

 

Sveikiname ateitininkų konkurso nugalėtoją 

Lapkričio 15 dieną vyko ateitininkų rašinių konkurso nugalėtojų „Kodėl verta būti ateitininku 

šiandien?" apdovanojimai. Mūsų gimnazijos IIIbgimn. klasės ateitininkė Edita Mikalajūnaitė 

dalyvavo konkurse ir buvo apdovanota padėkos raštu ir pinigine premija. 

Parengė s. Kristina 
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Atsisveikinome su rudeniu 

„Prisilietimas prie klasikos ir ne tik “– taip vadinosi literatūrinė - muzikinė programa, skirta 

rusų literatūrinės kalbos pradininko A. S. Puškino 215-sioms gimimo metinėms, rudeniui, ir 

tiesiog – sielai. Sukurti romantišką aplinką padėjo programos viešnios: dainininkė Regina 

Juškienė ir pianistė Loreta Baublinskienė. Skambėjo rusų kompozitorių romansai  Puškino ir kitų 

poetų eilėmis. Programą papuošė Mindaugo ir Kamilės šokiai pagal žymiausio rusų 

kompozitoriaus I. Krutojaus muziką. Eiles skaitė III B1 mokiniai. Renginyje dalyvavo mokyklos 

mokytojai, mokiniai. Organizuoti tokį renginį įkvėpė mano mėgstamiausias metų laikas – 

ruduo... 

Rima Žentelienė, rusų k. mokytoja 

Penktokų viktorina ,,Sveikas maistas’’ 

Lapkričio 19 dieną gimnazijoje vyko viktorina. Joje dalyvavo beveik visi penktokai. Mokiniams 
buvo skirtas namų darbas – atsinešti maisto, kuris būtų pagamintas iš produktų mūsų tautinės 
vėliavos spalvų . Jis turėjo būti sveikuoliškas. 

Viktorinoje buvo smagu ir linksma. Atsakinėjome į klausimus apie druską. Vaišinome teisėjus 
savo paruoštais patiekalais. 

5a klasės grupelė laimėjo pirmąją vietą, antrąją vietą laimėjo 5c, o žemesnę vietą laimėjo 5b 
klasės komanda. 

Jaunoji žurnalistė Rūta Kiaušaitė 

Giedame ir grojame Šventajai Cecilijai 

 

            Tamsų lapkričio 22-osios vakarą į Panevėžio Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčią susirinko 
dainininkai ir muzikantai į sakralinės muzikos festivalį ,,Giedame ir grojame Šv. Cecilijai“. 
Dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono vaikų chorai, ansambliai. Jų tarpe gražiai įsiliejo ir mūsų 
gimnazijos jaunimo choras (vadovės Jecinta Garbaliauskienė ir Zita Pilkauskienė), sužavėjo 
ketvirtokės Rugilės  Garbaliauskaitė vokalas. Programoje dainininkai ir muzikantai atliko C. 
Francko, G. Caccinio, F. Shuberto, L. Abario, J. Rutterio ir G. F. Handelio kūrinius. 
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Jaunimo atliekamos sakralinės giesmės, klasikiniai kūriniai – tai graži dovana Panevėžio 
miesto ir rajono gyventojams, o taip pat ir Šv. Cecilijai. 

Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios kunigas Egidijus Tubelis dėkojo giesmininkams, 
muzikantams už šventinį vakarą: ,,Dievas telaimina, o Šventoji Cecilija teužtaria Jus.“ 

Regina Stumbrienė 

Salvijos Vaičikonytės nuotraukoje – jaunimas gieda ir groja Šventajai Cecilijai, dainuoja 
solistė Rugilė Garbaliauskaitė, diriguoja Kęstutis Plančiūnas. 

Liaudiškų šokių festivalis „Supyniau pynimą“ 

Lapkričio 26 d. gimnazijos pradinių klasių tautinių šokių kolektyvas „Spindulėlis“,  

(atstovavo 2b ir 2c klasių šokėjai), dalyvavo miesto liaudiškų šokių festivalyje „Supyniau 

pynimą“ Senvagės pagrindinėje mokykloje. Antrokai atliko du šokius: „Žvirblelį“ ir „Vilniaus 

polką“. Geriausios festivalio šokėjų poros vardą laimėjo 2c klasės mokiniai Augustė 

Labanauskaitė ir Matas Valma. Festivalio dalyviai apdovanoti saldžiais prizais ir padėka. 

Šokėjus parengė choreografė Zita Rimkuvienė ir mokytoja Gražina Bataitienė. 

Gražinos Bataitienės nuotraukoje - ,,Spindulėlio“ šokėjai 

 

Gimnazijos sveikuolių komanda - „Lietuvos sveikuolis - 2014“ nugalėtoja 

Mūsų mieste XIX kartą vyko Lietuvos Respublikos Prezidento taurės sveikatos vertinimo 

finalinis konkursas „Lietuvos sveikuolis 2014“. Į finalą atvyko visų Lietuvos miestų  ir rajonų 

geriausieji sveiką gyvenimo būdą puoselėjantys dalyviai. Dalyviai varžėsi 18 amžiaus grupių. 

Sėkmingai šįkart dalyvavo mūsų gimnazijos mokinių komanda, kurioje startavo net 26 

moksleiviai keturiose amžiaus grupėse. Ji laimėjo komandinę pirmąją vietą bendrojo lavinimo 

mokyklų grupėje. 

Jauniausioje amžiaus grupėje 12-13 metų II vietą iškovojo Kornelija Stasiūnaitė – 7b klasė. 

14-15 metų amžiaus grupėje nugalėtoja tapo Ic gimnazijos klasės moksleivė Adelė Jankevičiūtė, 

o berniukų tarpe Id gimnazijos klasės mokinys Adomas Repšys iškovojo II vietą. Antrojoje 

amžiaus grupėje 16-17 metų  jau antrus metus iš eilės nugalėtoja tapo II b gimnazijos klasės 

mokinė Raminta Staškevičiūtė, o IIId gimn. klasės mokinė Gelmina Zdanevičiūtė liko antroje 
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vietoje. Ketvirtąsias vietas šiame konkurse laimėjo Fausta Semėnaitė iš 7b klasės bei Raminta 

Janulevičiūtė iš IIIb gimn. klasės ir Bučiūnas Kintenis iš IIb gimn. klasės. Penktąsias vietas 

iškovojo Simonas Stasiūnas –(IIId gimn. klasė) bei Rokas Kišonas (Id gimn. klasė).  

Parengė mokytojas metodininkas V.Semčišinas 

Sveikiname fotokonkurso „Panevėžys - mano miestas“nugalėtojus 

Gruodžio 5 d. Panevėžio miesto savivaldybės meras V. Satkevičius, administracijos 

direktoriaus pavaduotoja J. Gaidžiūnaitė apdovanojo tradicinio Panevėžio miesto savivaldybės 

skelbiamo  moksleivių fotokonkurso „Panevėžys - mano miestas“ nugalėtojus, pasveikino 

dalyvius, atidarė jų darbų parodą. 

 

Šiemet Lietuvos kultūros sostinės temai įamžinti skirto konkurso nugalėtojais tapo mūsų 

gimnazijos jaunosios fotografės - Salvija Vaičikonytė (IVb gimn kl.) ir Viktorija Šukytė (IVa 

gimn. kl.) 10-12 kl. grupėje, joms įteikti piniginiai prizai. Kitiems dalyviams: Rūtai Kiaušaitei 

(5c kl.), Kristupui Šiurskui (5b kl.), Samantai Samanaitei (Ia gimn. kl.), Norai Kondrotaitei (IIIa 

gimn. kl.), Deimantei Spirikavičiūtei (IVb gimn. kl.), Pauliui Venclovui (IVd gimn. kl.), Tadui 

Slavinskui (IVb gimn. kl.), Gabrielei Sirvydytei (IVb gimn. kl.) ir Viktorijai Purauskaitei (IVc 

gimn. kl.) įteiktos atminimo dovanos. 

Neformalaus ugdymo būrelio „Jaunieji fotografai" vadovas Stasys Skrebys 

Viktorina, skirta Vaikų sveikatos metams 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo Panevėžio teritorinės 

ligonių kasos organizuotoje viktorinoje, skirtoje Vaikų sveikatos metams. Gruodžio 3 d. 

Panevėžio teritorinėje ligonių kasoje vyko viktorinos laimėtojų apdovanojimo renginys. 

Teisingiausiai į viktorinos klausimus atsakė:I gimn. klasės mokinė Kotryna Juodenytė, II gimn. 

kl. mokinės Kamilė Kurilaitė, Gabija Karoblytė, Toma Petraitytė. Jos tapo nugalėtojomis. 

Moksleives dalyvauti viktorinoje paskatino kūno kultūros mokytoja Nijolė Ridikienė ir 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sandra Alejūnienė. 
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Mokslo diena su oranžiniais 

Gruodžio į 5d.  Lietuvos gamtos mokslų olimpiadų asociacijos (LGMOA) atstovai mūsų 

gimnazijoje suorganizavo renginį „Mokslo diena su oranžiniais", taip apdovanodama mūsų 

gimnazijos septintoką - Kostą Slavinską (7a kl.), puikiai pasirodžiusį Lietuvos gamtos mokslų 

olimpiadoje (LGMO). Renginio metu septintų ir aštuntų klasių mokiniams buvo demonstruojami 

chemijos ir fizikos įdomieji eksperimentai. 

Fizikos mokytoja Dalia Dambrauskienė 

Panevėžio literatūrinė žiema - 2014 

Gruodžio 5-6 dienomis į Panevėžį susirinko apie 70 poetų ir eseistų iš visos Lietuvos ir 

užsienio į tarptautinį festivalį ,,Panevėžio literatūrinė žiema“. Greta garsių,  pripažinimą 

pelniusių rašytojų savo kūrybą pristatė ir pradedantieji literatai iš Panevėžio miesto ir Panevėžio 

krašto. Džiugu, jog mūsų gimnazijos abiturientas Dominykas Markevičius buvo apdovanotas 

diplomu ir įspūdingu angelu už tuštumos ir pilnatvės dermę savo kūryboje. Sveikiname tave, 

Dominykai! 

Lietuvių kalbos  mokytoja Irena Savickienė 

Maltiečių sriuba 2014 

Maltos ordino pagalbos tarnybos (MOPT) akcija „Maltiečių sriuba 2014“  gruodžio 6 d. vyko 

Laisvės aikštėje ir centrinėje turgavietėje. Miesto gyventojai ir svečiai buvo kviečiami 

pasivaišinti simboliu tapusia sriuba ir taip prisidėti prie maltiečių pagalbos seniems ir vienišiems 

žmonėms. Jau devintą kartą rengiamos akcijos tikslas – atkreipti visuomenės dėmesį į vienišų, 

senų ir sunkiai sergančių žmonių padėtį, suteikti jiems taip reikalingą pagalbą. Šiais metais 

„Maltiečių sriubos 2014“ akcijos Panevėžyje metu iš viso buvo paaukota 1206,02 Lt. Dėkojame 

visiems, prisidėjusiems prie akcijos aukomis ir savanorišku darbu. 

Jaunieji maltiečiaiJaunie 

ji Susitikimas su Kauno „Žalgirio“ krepšininkais 

                                                   

Gruodžio 9-osios  rytą mūsų 

gimnazijoje svečiavosi Kauno 

„Žalgirio“ krepšininkai. Jų 

viešnagė– tai Elektronikos 

Platintojų Asociacijos (EPA) 

organizuojamo projekto 

„Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju!“ 

dovana mūsų  mokiniams, kurie 

I-ojo sezono metu surinko 

 daugiau nei 500 kilogramų 

baterijų bei dujošvyčių 

lempučių. EPA vadovas Mantas 

Varaška, dainininkas Povilas 

Meškėla, ,,Kusakoski“ atstovas Saulius Norkaitis, treneris Gintaras Krapikas  lygiomis teisėmis 

kovėsi dėl geriausiųjų baterijų metikų titulo. Vis dėlto sumesti didžiausią baterijų kiekį pavyko 
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žalgiriečių komandai. Šioms komandoms nenusileido ir moksleiviai. Atliekų tvarkymo padalinio 

vadovas Saulius Norkaitis pristatė elektronikos ardymo varžybų konkursą, kurio metu 5 

krepšininkai su moksleiviais susirungė, kas greičiau išardys sugedusį telefoną ir atrinks 

rūšiavimui skirtas nebenaudojamas dalis. Renginio pabaigoje gimnazijos direktorei Gražinai 

Gailiūnienei EPA vadovas Mantas Varaška įteikė paveikslą su Kauno „Žalgirio“ krepšininkais 

bei jų autografais. 

Biologijos mokytoja Neringa Garuckienė, 

Maironiečiai skaitė Donelaitį 

Gruodžio 11 dieną mes, gimnazijos maironietės, dalyvavome adventinėje popietėje „Vilties“ 

pagrindinėje mokykloje. Kartu su kitų miesto mokyklų maironiečiais uždegėme adventines 

žvakes ir skaitėme Kristijono Donelaičio „Metų“ ištraukas, kitų poetų eiles. Liaudiškais 

instrumentais grojo „Vilties“ pagrindinės mokyklos moksleiviai. Paskui susėdome visi prie 

bendro stalo, vaišinomės arbata ir kitomis gėrybėmis. 

Maironietės : Justina, Viltė ir Karolina. 

Sveikiname respublikinio jaunųjų žurnalistų konkurso 
,,Moki žodį- myli gamtą“ nugalėtojas! 

 
                              Gruodžio 17 dieną Nora Kondrotaitė (IIIga kl.) ir Justina Cicilionytė (8b kl.) su būrelių 

vadove Regina Stumbriene dalyvavo Vilniuje, Žurnalistų namuose, respublikinio jaunųjų 
žurnalistų konkurso ,,Moki žodį – myli gamtą“ nugalėtojų apdovanojimo ceremonijoje.   Justinai 
Cicilionytei- konkurso laureatei - buvo įteiktas EPA diplomas, Norai Kondrotaitei- EPA padėka ir 
prizai. Konkurso nugalėtojus sveikino ir apdovanojimus įteikė Lietuvos Žurnalistų Sąjungos 
pirmininkas Dainius Radzevičius ir Elektronikos Platintojų vadovas Mantas Varaška. 

 
Moksleives parengė būrelių vadovė Regina Stumbrienė. 

Nuotr. Justinos Cicilionytės 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Ruošiamės  šv. Kalėdoms   
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Ruošiamės šv. Kalėdoms 

Gimnaziją papuošė pradinių klasių moksleivių ir jų tėvelių sukurtų adventinių puokščių 
ir prakartėlių paroda.  Visi 5- 8 ir I_IV gimnazijos klasių moksleiviai kepė keksiukus, juos 
pardavė , o surinktas lėšas skyrė  gimnazijoje įkurtai ramybės erdvei plėsti.  Gruodžio 1-12 
dienomis vyko kalėdinis klasių puošimo konkursas. 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių moksleiviai  
dalyvavo adventiniame vakare ,,...jei sutikčiau angelą“. Pradinių klasių vaikučiai šia proga 
žiūrėjo įdomų spektaklį. 
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 Nora Kondrotaitė IIIa ir Julija Šimonytė IIIb. 

Redaktorė Regina Stumbrienė. 
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