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VIZITINĖ KORTELĖ
Mūsų gimnazija įkurta istoriniame pasate,
kuris buvo pradėtas statyti 1939 metais
Panevėžio vyskupo Kazimiero Paltaroko
iniciatyva kaip mažoji kunigų seminarija.
1991 metais, Lietuvai atgavus Nepriklausomybę, Panevėžio vyskupas Juozas Preikšas
ir monsinjoras Jonas Juodelis šiame pastate įkūrė katalikišką vidurinę mokyklą ir

MOKINIŲ PARLAMENTAS

2019 metų pavasarį išrinktas naujas Mokinių parlamentas. Tapusi prezidente, suformulavau kelis tikslus. Man svarbu vienyti
gimnazijos narius į darnią, vienas kitam
padedančią bendruomenę, kurioje gerai jaučiasi ir pradinukas, ir abiturientas, ir mokytojas, ir bet kuris darbuotojas. Šiandien
jaunam žmogui dažnai trūksta produktyvaus
bendravimo. Norėčiau, kad mokiniai burtųsi
į mažas savanorių grupeles, kurių nariai padėtų sprendimų ieškančiam ar bendravimo
krizę išgyvenančiam mokiniui. Akivaizdu,
kad idėjoms įgyvendinti būtina komanda –
produktyviai dirbti pasiryžęs Mokinių parlamentas.
Mokinių parlamento prezidentė
Medeinė Kurnickaitė
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1993 metais ją pavadino vyskupo Kazimiero
Paltaroko vardu. Mokyklą pradėjo lankyti 56
mokiniai, juos mokė 5 mokytojai, o 2018–2019
mokslo metus baigė 969 mokiniai, dirbo 90
mokytojų. Nuo 2007 metų ugdymo įstaigoje akredituota vidurinio ugdymo programa,
2008 metais mokykla tapo gimnazija, o 2018
metais – nevalstybine bendrojo ugdymo įstaiga. Gimnazijoje skatinamos iniciatyvos,
plėtojamos interaktyvios edukacines erdvės,

VYSKUPO ŽODIS

Nuoširdžiai dėkoju gimnazistams ir jų tėveliams, mokytojams, visam mokyklos personalui už nuveiktus prasmingus darbus, pasiekimus ir veiklą garsinant mūsų gimnazijos
vardą. Norisi pacituoti garsaus vokiečių poeto
ir rašytojo Hermano Hesės išmintingus žodžius: „kiekvienas mažiausias nesavanaudiškas atsidavimas, kiekviena atjauta, kiekviena
meilė mus praturtina, o kiekviena pastanga
įgyti nuosavybę ir galią iš mūsų atima jėgas
bei skurdina“. Linkiu ir meldžiu, kad gyvenimas gimnazijoje būtų pilnas Šventosios Dvasios veikimo, Dievo Dvasios, kuri mus skatina
augti ir kurti, skleistis ir nelikti pasyviu stebėtoju.
Panevėžio vyskupas
Linas Vodopjanovas OFM

įkurtos 3D klasės, įrenginėjamos gamtos
mokslų laboratorijos, sudarytos sąlygos
kiekvienam mokiniui įgyti pradinį, pagrindinį bei vidurinį išsilavinimą, gabieji mokiniai ugdomi VGTU laikinojoje grupėje,
vokiečių ir prancūzų kalbas galima pradėti
mokytis jau nuo penktos klasės. Gimnazijoje integruojami ir ugdomi mokiniai, turintys
fizinę negalią.

DIREKTORĖS ŽODIS

Džiaugiuosi nauju leidiniu, į kurį suguldytas
turiningas, įvairus ir prasmingas 2018–2019
mokslo metų gimnazijos gyvenimas. Jame užfiksuoti svarbiausi mokinių laimėjimai, išskirtiniai pasiekimai, didžiosios pergalės. Leidinio
nuotraukos liudija apie gimnazijoje vykusius
įdomius susitikimus ir prasmingas pažintis.
Čia ir nuveikti darbai tobulinant edukacines erdves, įdiegtos ugdymo naujovės, kitos esminės
permainos. Taigi leidinyje – visos gimnazijos
bendruomenės 2018–2019 metų tobulėjimo kelias, nušviestas ryškios Evangelijos šviesos.
Tvirtai tikiu, kad kiekvieną pavasarį atsisveikindami su išeinančia į gyvenimą abiturientų laida, pasisveikinsime su šio leidinio
tęsiniu – naujomis sėkmės istorijomis. Juk
gyvenimas gimnazijoje tęsiasi.
Direktorė Gražina Gailiūnienė

KUO MES TURTINGI
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ANGELAI
Baigiantis 2017 – 2018 mokslo metams birželio 14 dieną bendruomenė susirinko į tradicinę gimnazijos šviesuolių šventę. Puikūs
buvo praėję metai: daug renginių skyrėme
Lietuvos valstybės nepriklausomybės atkūrimo 100-mečiui, mūsų gimnazijos mokiniai
dalyvavo ir daug laimėjimų pelnė Panevėžio
miesto bei respublikos įvairių dalykų olimpiadose ir konkursuose.

PASIEKIMAI
2018 m. pirmą kartą Lietuvoje atliktas tyrimas, kokios mokyklos sukuria aukščiausią pridėtinę vertę, tai yra garantuoja ne tik
aukštais akademiniais rodikliais išsiskiriančią aplinką, bet ir užtikrina gerą atmosferą,
puikius tarpusavio santykius ir padeda kiekvienam vaikui patirti asmeninę mokymosi
sėkmę. Buvo tirta 1200 mokyklų. Panevėžio
Kazimiero Paltaroko gimnazija šiame reitinge
yra šešta. Didžiuojamės, kad mūsų gimnazijoje yra pasiekiami puikūs akademiniai rezultatai, vyrauja gera bendradarbiavimo atmosfera.
Žurnalas „Reitingai“ įvertino visų 2018 m.
laidos abiturientų, pasiekimus. Iš viso buvo
vertinta 10 gimnazijų, kurios turi teisę atsirinkti mokinius, ir 359 gimnazijos, kurios nevykdo
mokinių atrankų. Mūsų gimnazija šiame reitinge 2019 m. yra keturiasdešimt pirma. Tarp
miesto gimnazijų puikuojamės antroje vietoje.
2018–2019 m. m. gimnazijos mokiniai pasiekė puikių pasiekimų visų dalykų olimpiadose, konkursuose, varžybose. 1–8, I–IV

gimnazijos klasių gabieji mokiniai laimėjo net
septyniasdešimt aštuonias pirmąsias – trečiąsias vietas mieste, apskrityje ir šalyje.
Gimnazijos filologai kiekvienais metais
nelieka be apdovanojimų. Iš gegužės mėnesį
Palangoje vykusio respublikinio 51-ojo Jaunųjų filologų konkurso visos trys mūsų gimnazijos moksleivės grįžo su apdovanojimais.
Rusnė Šipelytė (IIIc klasė) vertimų sekcijoje
apdovanota I laipsnio diplomu (mokytojos A.
Survilienė ir I. Savickienė). Viltė Zaveckaitė
(IVb klasė) poezijos sekcijoje pelnė III laipsnio diplomą (mokytoja V. Gaušienė). Kornelija Durand (IIIc klasė) vertimų sekcijoje buvo
apdovanota garbės raštu (mokytojos V. Mackuvienė ir I.Savickienė).
Gimnazijos aplinka augina matematikus
ir IT žinovus. Rokas Urbonas (8a klasė) šiais
metais tapo Lietuvos 6–8 klasių moksleivių
matematikos olimpiados III vietos laimėtoju.
Tarptautiniame matematikos konkurse ,,Kengūra“ pateko tarp penkiasdešimties stipriausių Lietuvos 8 klasių moksleivių (mokytoja
A. Girletė). Į šį penkiasdešimtuką pateko ir

Antanas Vasiliauskas (I a klasė, mokytoja
R. Kazakevičienė), Giedrė Baltušnikaitė (IIIc
klasė, mokytoja G. Lukoševičienė). Evelina
Žvirblytė (6c klasė) Panevėžio Krašto 25-je
moksleivių matematikos olimpiadoje pelnė
I VICEIŠMINČIAUS titulą ir II vietą (mokytoja A. Girletė). Gimnazijos abiturientas Mikas
Palujanskas iškovojo I vietą Dr. Juozo Petro
Kazicko Aukštaitijos krašto moksleivių programavimo konkurse (mokytoja I. Lažauskienė).

Metų mokytojas – Stasys Skrebys, fotografijos mokytojas
Metų mokinys – Karolis Ličkūnas, IVc
gimnazijos klasės mokinys
Metų žiniukas – Rugilė Gailiūnaitė, 4a
klasės mokinė
Metų išminčius – Antanas Vasiliauskas, 8a
klasės mokinys
Metų protas – Miglė Palujanskaitė, IVc
gimnazijos klasės mokinė

Trisdešimt dviems mokiniams – konkursų,
olimpiadų nugalėtojams buvo išdalintos piniginės premijos. Šiais mokslo metais iš dviejų
procentų pajamų lėšų, skiriamų gimnazijai,
gabiųjų mokinių skatinimui buvo skirta 1100 €.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Dumbrienė

Nuoširdi padėka visiems mokiniams ir jų
mokytojams už nuolatinį, sistemingą darbą ir
puikius rezultatus.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Violeta Dumbrienė

Viltės Zaveckaitės
eilėraščiai

3–4 klasių berniukų komandą Panevėžio
miesto plaukimo varžybose laimėjus II vietą
Elias Etxezarreta Arrizabalaga, 3a klasė
Paulių Žostautą, 4b klasė
Kajų Olšauską, 4b klasė
Majų Bagužį, 4c klasė
Beną Lažauską, 4c klasė

3 ir 4 klasių mokinius, Panevėžio miesto
matematikos olimpiadoje užėmusius prizines
vietas:
I vietą – Kristupą Butkų, 4a klasė
II vietą – Kajų Stočkų, 3a klasė
III vietą – Simoną Mačenską, 3c klasė
III vietą – Martyną Repšį, 4a klasė
4a kl. mokinį Martyną Repšį, užėmusį II vietą
Lietuvos pradinukų matematikos olimpiadoje

2018 metų šviesuoliai:

Metų talentas – Rugilė Garbaliauskaitė,
7b  klasės mokinė
Metų rėmėjas – 2b klasės tėvelių bendruomenė
Metų altruistas – Edita Daugelavičienė,
anglų kalbos mokytoja
Metų sportininkas – Vytė Gelažytė,
4b klasės mokinė

Gimnazijos didžioji problema yra nepakankamai moderni sporto bazė. Tačiau nepriklausomai nuo to ir mūsų sportininkai neliko be didelių laimėjimų. Aukščiausias šių mokslo metų
laimėjimas – merginų tinklinio komandos,
treniruojamos mokytojos V. Karanauskaitės,
laimėta III-oji vieta tarpzoninėse varžybose.

4c kl. mokinę Urtę Misiūnaitę užėmusią II
vietą miesto bendrojo ugdymo mokyklų 4–5
klasių mokinių raštingumo konkurse ,,Mažasis diktantas“.

Džiaugiamės pradinių klasių mokinių pasiekimais 2018–2019 m. m.

Direktorė Gražina Gailiūnienė kalbėjo:
,,Šiandien susirinkote patys gabiausi ir darbščiausi mūsų mokyklos mokiniai, tėveliai. Dėkoju vaikams už puikų mokymąsi, aktyvią
veiklą, kuria garsinote gimnaziją. Linkiu visiems gražios vasaros ir – susitiksime rugsė-

jį.“ Grojo gimnazijos smuikininkės su vadove
Jecinta Garbaliauskiene, dainavo 7b klasės
mokinė Rugilė Garbaliauskaitė, „Dainų dainelės“ konkursų laureatė, frankofoniškojo
dainų festivalio dalyvė, savo pasiekimais ryškiai praaugusi paauglišką amžių.

3–4 klasių mergaičių komandą Panevėžio
miesto plaukimo varžybose laimėjus II vietą
Benitą Čiplytę, 3c klasė
Medą Malinauskaitę, 4a klasė
Urtę Vinskevičiūtę, 4a klasė
Esmantę Revaitytę, 4b klasė
Gretą Šadauskaitę, 4b klasė
Rūtą Savickaitę, 4b klasė
Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų pradinių klasių meninio skaitymo konkurse 3c kl. mokinė Liucija Meškauskaitė 3–4
klasių tarpe užėmė I vietą.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita
Dilienė
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KRIKŠČIONIŠKOS VERTYBĖS
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ŠV. JOKŪBO KELIAS

PILIGRIMINĖ KELIONĖ Į
ŠILUVĄ

Gimnazijos mokiniai kartu su mokytojais
ir kapelionu Tomu įsijungė ir 2018 birželio 11
dieną dalyvavo jaunimo akcijoje – šv. Jokūbo kelio ambasadorių estafetėje. Šios akcijos
tikslas – populiarinti šv. Jokūbo kelius Lietuvoje, skatinti piligrimystę mūsų valstybėje.
Kelias asocijuojasi su tikslu. Mūsų tikslaspasirinkta 10 kilometrų atkarpa buvo įveikta
labai sklandžiai.
Tikybos mokytoja Jurgita Šadauskienė

Susitikimo su popiežiumi Pranciškumi
dalyvių įspūdžiai
Justina Cicilionytė, IVb klasės gimnazistė:
„Mes pamatėme popiežių Pranciškų. Svaigi
patirtis. Šv. Mišių metu skaičiau rožinio slėpinį – tai jaudinantis įspūdis. Išgyventa patirtis
sustiprina tikėjimą. Žinau, jog yra daug žmonių (didelė dalis – jaunimo), kurie tiki ir nebijo
to pripažinti.“
Martyna Mickutė, IIa klasės gimnazistė: ,,
Man tai svarbiausias ir nuostabiausias įvykis.
Dalyvavau popiežiaus sutikimo ceremonijoje.
Išvydus pirmuosius popiežiaus Pranciškaus

:)

2018 metų rugsėjo 13 dieną buvome sukviesti į ypatingą vietą, maldų ir Dievo malonės pripildytą Šiluvą, kur vyko Lietuvos
katalikiškų mokyklų festivalis „Ten, kur
Viešpaties dvasia, ten ir laisvė“. Gimnazijos mokiniai dalyvavo piligriminėje eisenoje Šiluvos šventovės link, meldėsi Rožinio
malda, giedojo giesmes, grožėjosi nuostabia
gamta. Šv. Mišių liturgijai vadovavo Kauno
Arkivyskupas Lionginas Virbalas. Ganytojas
kvietė išlaisvinti, nuskaistinti atmintį, ištirti sąžinę, įsipareigoti teisingumui. Šventės
dalyviai vaišinosi kareiviška koše ir arbata.
Pasistiprinę mokiniai dalyvavo teminiuose
susitikimuose, žaidė judrius žaidimus, darbavosi kūrybinėse dirbtuvėse. Šventės pabaigoje kiekvienas dalyvis ant savo skarelių
rašė linkėjimus ir pasikeitė su bičiuliais iš
kitų mokyklų. Įsipareigojo už naujai sutiktus
draugus melstis visus metus.
Mokytoja Regina Stumbrienė

DIEVO PALYTĖTA
ISTORIJA
2018 metų rugsėjo 22–23 dienomis Lietuvą
aplankė istorinė asmenybė – Popiežius Pranciškus. Šventasis Tėvas savo vizitu pagerbė
mūsų valstybę ir jos žmones. Katalikams tai
buvo susitikimas su Jėzaus įpėdiniu žemėje.
Intelektualams – susitikimas su Vatikano vadovu ir 2013 m. žurnalo „Times“ metų žmogumi išrinktu Jorge Mario Bergoglio (Popiežius Pranciškus). Smalsiems – laikas sužinoti
ir patirti kažką nauja. Džiaugiamės, kad ir Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė tapo šio istorinio įvykio liudininke.
Rugsėjo 22 dieną grupelė gimnazistų Popiežių Pranciškų pasitiko Vilniaus oro uoste,
kiti jo laukė Vilniaus Arkikatedros aikštėje.
Gimnazijos mokytojai dalyvavo šv. Mišiose
su Šventuoju Tėvu Kauno Santakoje.
Tikybos mokytoja Alma Oksienė
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INOVATYVIOS MOKYMOSI APLINKOS
GEOGRAFŲ EKSPEDICIJA
PO BIRŽŲ KRAŠTĄ
žingsnius Lietuvos žemėje, mano širdis suvirpėjo, o pamačius jo meile spinduliuojančias
akis, didžiausia palaima apėmė mane. Niekada nepamiršiu, kad Jėzus Kristus – mūsų
viltis. Popiežius priminė, kad nuolat turime
grįžti prie savo šaknų, bendrautume su tėvais, seneliais, klausytume jų pasakojimų apie
mūsų tautos istoriją.“
Rugilė Garbaliauskaitė, 8a klasės mokinė:
„Aš dalyvavau šv. Mišiose Kaune, Nemuno ir
Neries santakoje. Labiausiai įsiminė žmonių
džiaugsmas, pamačius Šventąjį Tėvą. Ir giedras, spindintis gerumu popiežiaus Pranciškaus veidas, žvelgiantis į susirinkusią minią.
Žmonių džiaugsmas, tyros popiežiaus mintys
ir neapsakomo grožio šv. Mišios. Sužavėjo
giesmės, kurios įkvėpė pakiliai melstis Tikėti – tai nereiškia liūdėti. Tai reiškia didžiulį
džiaugsmą ir viltį, kad Viešpats mus myli!“
Marija Vaišvilaitė, Auksė Vanagaitė ir Kornelija Tamošiūnaitė, IIIa klasės gimnazistės:
„Kai popiežius atvyko į Katedros aikštę,
prašvito saulė: manome, kad tai buvo Dievo
ženklas. Jaunimas, atvykęs į susitikimą su
popiežiumi, buvo labai draugiškas, vieningas.
Smagu, kad išmokome gražių giesmių ir giedojome visi kartu.“
Deimantė Dragašiūtė, Ic klasės gimnazistė:
„Įsiminė choro atliekamos giesmės. Ypač tai,
kad popiežius Pranciškus, atvykęs prie hospiso, neplanuotai stabtelėjo ir palaimino sunkiai
sergančius ligonius.“

Ainė Lašaitytė, IIa klasės gimnazistė: „Jaunimo minioje jautėsi draugiška atmosfera.
Buvo ramu. Nepažįstami jaunuoliai su mumis
bendravo kaip su senais draugais.“
Kornelija Durand, IIIc klasės gimnazistė:
„Man buvo gera, jautėsi susirinkusių bendrystės dvasia, tiek daug jaunimo giedodami
šlovino Dievą. Norėčiau draugams, bendraamžiams perduoti popiežiaus mintį: ,,Nesigėdykite savo tikėjimo ir nebijokite jo skleisti.“
S. Kristina Mikalauskaitė, ateitininkų būrelio vadovė: „Tai neapsakoma ir nepakartojama
šv. Mišių auka. Įsiminė žmonių bendrystė,
susikaupimas, visų džiugesys, vieninga ir galinga tūkstančių širdžių malda šv. Mišių metu.
Žinojimas ir jutimas, kad didžioji dalis mano
brangių žmonių iš visos Lietuvos yra čia, bendroj maldoj. Palaima – dangaus lašelis žemėje,
teikiantis galimybę šlovinti Dievą ir dėkoti už
viską, kas brangu – gyvenimo dovaną, tikėjimą, vienminčius, kunigystę, sakramentus ir
šv. Mišių auką.“
Tikybos mokytoja Alma Oksienė: „Įsiminė
žmonių kantrybė, belaukiant Šventojo Tėvo.
Įkvepianti popiežiaus Pranciškaus kalba, raginimas siekti šventumo susitikime su kitu,
nepamiršti savo šaknų. Sužavėjo Gailestingumo šventovės ansamblio atliktos kantičkinės giesmės. Įspūdinga, kai popiežių laimino
jaunimas ir nepamirštama, jautri akimirka,
kai Šventasis Tėvas lankė, laimino sunkius
ligonius.“

2018 m. birželio 12–13 d. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos 7–8 klasių mokiniai, gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė, geografijos mokytojos Gražina Minienė ir
Jolita Pūkaitė, fotografijos mokytojas Stasys
Skrebys keliavome po šiaurės Lietuvą, Biržų
kraštą. Susipažinome su šio krašto geografinės aplinkos išskirtinumais, atlikome geografijos lauko praktiką.
Aplankėme Likėnų gydyklą, kurioje mokiniai įtvirtino teorines žinias apie paviršinius
ir požeminius vandenis, jų kilmę, skirstymą,
savybes. Žvalgydamiesi po Kirkilų apžvalgos
bokštą, aptarėme, kaip atsiranda karstiniai
ežerėliai, smegduobės. Biržų pilyje išklausėme interaktyvią ekskursiją. Stovyklavietėje,
Biržų kempinge prie Širvėnos ežero, statėme
palapines, mokėmės pastatyti skautų palapinę, įkurti laužą, dalyvavome viktorinoje,
atlikdami „Geošifro” užduotis. Smagiai vakarojome prie laužo. Kitą dieną vyko gegrafinė
lauko praktika. Tęsėme 6–7 km žygį palei Širvėnos ežerą, Astravo dvarą. Ėjome per EKO
basų kojų taką.
Patyrę gerų ispūdžių, aptarėme išvykos darbus, sėkmes ir sunkumus.
Mokytoja Jolita Pūkaitė

PANEVĖŽIO MIESTO
BENDROJO UGDYMO
MOKYKLŲ 3–4 KLASIŲ
MOKINIŲ UGDYMO
KARJERAI KONKURSAS
„PASIMATUOK
PROFESIJĄ“
2019 m. balandžio 18 d. Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos aktų salėje vyko
Panevėžio miesto bendrojo ugdymo mokyklų
3–4 klasių mokinių ugdymo karjerai konkursas „Pasimatuok profesiją“. Dalyvavo 11
komandų. Jos pateikė įdomius ir linksmus
namų darbus – eiliuotas mįsles apie profesijas. Atlikdami konkurso užduotis, mokiniai
buvo išradingi, turimas žinias kūrybiškai
taikė pateiktose situacijose. Pirmoji vieta ir
pereinamoji taurė atiteko Panevėžio Alfonso
Lipniūno progimnazijos komandai, antroji –
Panevėžio „Ąžuolo“ progimnazijos komandai, o trečioji – Panevėžio „Vilties“ progimnazijos mokiniams. Sveikiname nugalėtojus!
Džiaugiamės visų mokinių tvirtomis žiniomis apie profesijas.
Mokytojos Onutė Meškauskienė, Daiva Žukauskienė, Kristina Tamauskienė

DALYVAUJU, NES MAN
RŪPI
2019 m. sausio 14 d. – vasario 14 d. vyko
AIESEC nacionalinis mokyklų ,,Activate Lithuania“ projektas. Gimnazijoje dirbo studentės savanorės iš Turkijos, Omano ir Rusijos.
Jos 8, I–II gimnazijos klasėse, naudodamos
netradicinius ugdymo metodus, įgyvendino
dvylikos žingsnių programą, padėjo mokiniams išsiaiškinti ugdymosi problemas ir numatyti jų sprendimo kelius. Projektinė veikla
padėjo mokiniams patobulinti bendravimo
anglų kalba įgūdžius. Jiems buvo sudarytos
galimybės atidžiau pažvelgti į savo aplinką ir
palyginti ją su kitomis valstybėmis. Studentės, atvykusios iš kitokios kultūros, padėjo
mokiniams suvokti mūsų gimnazijos privalomus ir trūkumus. Merginos gyveno mokinių namuose. Jaukią, šeimynišką aplinką
padėjo sukurti gimnazistų Pauliaus Bareišio,
Ievos Kalpakovaitės Aušrinės Mašauskaitės,
Giedrės Baltušnikaitės, Urtės Pirugytės šeimos. Vasario 28d. projektą baigėme galutiniu
žingsniu ,,Parodykime pasauliui!“. Kiekviena
komanda pristatė savo iškeltą problemą, jos
įveikimo planą. Ši mokinių iniciatyva neturėtų užgesti. Mokytojai kartu su geriausius
planus pristačiusiais mokiniais kovo mėnesį
sprendė, kaip įveikti suformuluotas problemas: dideli namų darbų krūviai, neįdomios
pamokos, mokinių mokymosi motyvacijos
stoka. Problemų sprendimo planus mokiniai
pateikė ir balandžio mėnesį naujai išrinktam
mokinių parlamentui.
Projekto koordinatorė gimnazijoje Violeta
Dumbrienė

INOVATYVIOS MOKYMOSI APLINKOS
MOKI ŽODĮ – ŽINAI KELIĄ
Džiaugiamės, kad turime galimybę mokytis ne tik gimtosios, bet ir Europos kalbų.
Mūsų gimnazijoje mokamos dvi pagrindinės
Europos kalbos – prancūzų ir vokiečių. Kalbos mokymasis – tai ne tik nauji žodžiai, bet
ir pažintis su kitos tautos kultūra, savitu mąstymu, tekstų vertimo į gimtąją kalbą subtilybėmis. Kalbų mokėjimas kiekvienam suteikia
pridėtinę vertę. Ne veltui prancūzai sako, kad
„žmogus vertas tiek žmonių, kiek jis moka
kalbų“. Prancūzų kalba oficiali antroji Europos kalba. Šios kalbos mokėjimas atveria
galimybes nemokamai studijuoti Prancūzijos
universitetuose.
Galime pasigirti aktyvia frankofonų veikla gimnazijoje ir už jos ribų. 2018–2019
m.m. metais mus lydėjo didelė sėkmė. Per
rudens atostogas vykome į Paryžių ir Strasbūrą, aplankėme žymųjį Asterikso pramogų
parką. Neišdildomi įspūdžiai įkvėpė ruoštis
kasmet gimnazijoje organizuojame franko-
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fonijos konkurse, kuriame dalyvauja visi besimokantys prancūzų kalbos. Džiaugiamės,
kad respublikinėje septintokų olimpiadoje
,,Je parle français, et toi?“ Ugnė Misevičiūtė
užėmė III vietą. O štai respublikinės dainos
konkurse Šeduvoje L‘amour change le monde“
(Meilė keičia pasaulį) aštuntokė Rugilė Garbaliauskaitė laimėjo III vietą su daina „ La bohème“. Svarbu įvardinti, jog respublikiniame
frankofoniško teatro ture „Klotero akiniai“
prancūziško teatro trupė buvo nominuota III
vieta ir tarp geriausių aktorių paminėta aštuntokė Liepa Ivoškutė.
Dalyvavome užsienio reikalų ministerijos
organizuotame komiksų projekte „Piešiu žalią
planetą“ ir balandžio mėnesį buvome pakviesti į URM, kuriame buvo vertinami komiksai.
Visi buvo paskatinti dovanėlėmis, o septintokei Denisai Jankauskaitei pasisekė labiau – ji
buvo apdovanota specialiu prizu.
Prancūzų kalbos mokytoja Violeta Mackuvienė

KAZIUKO KERMOŠIUS
2019 metų kovo 2 dieną gimnazijos koridoriuose šurmuliavo Kaziuko mugė: smagu buvo pasižiūrėti, kitus pavaišinti savo paruoštomis
gėrybėmis, mainyti, parduoti. Šventės dalyvius linksmino Paliūniškio
liaudiškos muzikos kapela „Kaimynai“ (vad. J. Kepalas). Aktų salėje tėveliams ir svečiams gimnazijos dainorėliai ir šokėjai surengė koncertą,
skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai minėti. 8-ų ir I–III
gimnazijos klasių mokinius, mokytojus ir tėvelius, dalyvavusius protų
kovose „101 klausimas apie Lietuvos istoriją“, sveikino daktaras, kunigas, Panevėžio Husarų bataliono kapelionas Virginijus Veilentas. Džiugu, kad rungėsi net 15 komandų.. Geriausiai pasirodė IIc gimnazijos
klasės komanda, II-ąją vietą laimėjo tėveliai, tretieji – IIa gimnazijos
klasės istorikai. Šeštadienio bendruomenės susibūrimo džiaugsmą nutvieskė Užgavėnių laužas, apie kurį spietėsi norintys ragauti kareiviškos košės ir pagaliau išvyti iš kiemo įgrisusią žiemą.
Gimnazijos tarybos pirmininkė Sonata Marcinkevičienė

KONFERENCIJA „AŠ –
ŽEMĖS DALIS“
Lapkričio 21 dieną 3c klasės mokiniai dalyvavo Panevėžio miesto ir rajono 1–4 klasių
mokslinėje – praktinėje konferencijoje ,,Aš
– Žemės dalis“ : klausėsi miškininko pranešimo, kaip saugoti miškus, Gamtos mokyklos
mokytojos pristatymo, kokios pavojingos gyvūnams gali būti buitinės atliekos. Mokiniai
skaitė savo parengtus pranešimus grupėse.
Gabija vasarą stebėjo karvutę ir papasakojo apie veršiuko priežiūrą pranešime ,,Mano
senelių galvijai“. Kitame pranešime ,,Žirgas
– mano gyvenimas“ supažindino, kaip psichologinis pasirengimas ir praktinės žinios, įgaunamos treniruotėse, ugdo jos fizinį aktyvumą
ir turi įtakos sveikatai. Joris ir Ugnė vasarą
stebėjo ir fiksavo pupos augimą, domėjosi
nauda sveikatai. Stebėjimus pristatė praneši-

me ,,Žalią pupą auginau“. Modestas pranešime ,,Mano augintiniai“ papasakojo apie šešis
savo šeimos augintinius, jų priežiūrą ir sutarimą tarpusavyje. Liucija ir Benita apibendrino
klasėje atliktą tiriamąją veiklą ,,Sveikata –
mūsų rankose“. Įsitikinome, kad mes – žemės
dalis ir tik nuo mūsų priklauso augalijos ir
gyvūnijos išsaugojimas.
Pradinių klasių mokytojos
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KINO MAGIJA
2018–2019 mokslo metais buvo vykdomas kino edukacijos projektas moksleiviams „KINO BUSAS“ bei įgyvendinamas nacionalinis
projektas „Mokausi iš kino“. Kovo 13 dieną į pirmą užsiėmimą „Ugdyk kūrybiškumą – taip gimsta išradimai!“ pakviesti mūsų gimnazijos 8-IIIg klasių moksleiviai. Mokiniai sužinojo, kas yra kūrybiškumas, aptarė kūrybingo kopijavimo metodą, gilinosi, kaip derinti
iš pirmo žvilgsnio tolimus dalykus ir mokėsi sukurti unikalius dar
nematytus kūrinius. Spalio 4 dieną 5–8 klasių moksleiviai projekto
„Film LT100“ metu kūrybinėse kino dirbtuvėse kūrė reklaminius
filmukus. Dirbdami komandose, režisavo, vaidino, filmavo, montavo vaizdus, įrašė garso takelį. III, IV gimnazijos klasių dalyviai
peržiūrėjo keletą dokumentinių filmų, diskutavo, siekė sužinoti apie
kino kūrimo procesus, gilino gebėjimą analizuoti bei vertinti filmus,
suvokti, kaip ir kokią įtaką gali turėti audiovizualinis kūrinys. Kino
dirbtuvėms bei diskusijoms vadovavo pripažinti jaunosios kartos
kino režisieriai bei edukatoriai Marat Sargsyan, Tomas Smulkis ir
Andrius Blaževičius, kurių režisuoti filmai yra ne tik sulaukę didelio
susidomėjimo Lietuvoje, bet ir pelnę daugybę apdovanojimų užsienio kino festivaliuose.
Dailės mokytoja Aida Bijanskienė

ČEMPIONATAS
„MAKARONŲ TILTAI
2019“
Kovo 27 dieną gimnazijoje vyko Lietuvos
moksleivių čempionatas „Makaronų tiltai –
2019“. Direktorė Gražina Gailiūnienė pasveikino susirinkusias net devynias moksleivių
komandas. Mūsų gimnazijos tiltų statytojus
(šešias komandas) subūrė fizikos mokytoja
metodininkė Dalia Dambrauskienė, čempionato kuratorė direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Rimutė Kazakevičienė. Atvyko
moksleiviai iš Ukmergės rajono Taujėnų ir
dvi komandos iš Kupiškio Lauryno StuokosGucevičiaus gimnazijos. VGTU dėstytojas

MOKOMĖS VOKIŠKAI
Į respublikinį vokiečių kalbos dienų projekto ,,O kaip vokiškai?“ konkursą mieste buvo
pakviesti gimnazijos 6–8 klasių mokiniai,
pasirinkę mokytis šią užsienio kalbą. Džiaugiamės, kad turėjome galimybę pasitikrinti
žinias ir Lietuvos vokiečių kalbos mokytojų
asociacijos ir Vilniaus Getės instituto organizuotame konkurse „Istorijos iš ateities“. Įgyta
patirtis atnešė sėkmę ir miesto mokinių vokiečių kalbos olimpiadoje, 8 klasių konkurse bei
respublikiniame Jaunųjų filologų konkurse
vertimų sekcijoje.
Be to, vokiečių kalbos besimokantys mokiniai drauge su mokytoja vyko į pažintinę
kelionę į Vokietiją. Pavasario atostogų metu
aplankėme Wolfsburgą, Hamburgą, Liubeką
ir Heidės parką.
Vokiečių kalbos mokytoja Audronė Survilienė

Gintautas Ambrasas demonstravo ir išsamiai
paaiškino, kokie yra tiltų tipai, kaip jie statomi, kurie išlaiko didžiausias apkrovas. Rūpėjo išsiaiškinti, kaip statyti makaronų tiltus.
Moksleiviai kibo į darbą. Pirmąją vietą laimėjo Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus
gimnazistų komanda „Labanaktis“. Jų tiltas
buvo pats tvirčiausias: išlaikė 3 kg 500 gr svorį. Antrieji – Kazimiero Paltaroko gimnazijos
komanda „Partizanai“. (Jų tiltas išlaikė 3 kg
20 gr svorį). Trečiąją vietą laimėjo Ukmergės
rajono Taujėnų „Pradinukai“ (tiltas išlaikė 3 kg
svorį). Čempionato organizatorius VGTU dėstytojas Gintautas Ambrasas geriausias makaronų tiltų statytojų komandas apdovanojo prizais ir padėkos raštais.
Mokytoja Regina Stumbrienė

INOVATYVIOS MOKYMOSI APLINKOS

8

9

SĖKMĖS ISTORIJOS

ALUMNAI BURIASI...

MOKOMĖS KITAIP
Jau ketvirtus metus gimnazijoje I–IV klasių mokiniai turi galimybę mokytis VGTU
klasėje. Gimnazistai dalyvauja universiteto
matematikos, ekonomikos, chemijos, fizikos,
braižybos, informacinių technologijų ir kitų
mokomųjų dalykų dėstytojų paskaitose, atlieka praktinius ir laboratorinius darbus VGTU
fizikos, chemijos laboratorijose, inžinerinės
grafikos bei informacinių sistemų katedrų
auditorijose. Mokiniai susipažįsta su universitete vykdomomis studijomis, įdomesniais
moksliniais tyrimais ,bendradarbiauja su studentais ir dėstytojais, naudojasi VGTU mokymo baze, laboratorijomis ir jų įranga.
I–II klasių mokiniai Vilniaus Gedimino

technikos universitete gilino teorines žinias
ir atliko praktinių užduočių. Matematikai dalyvavo įdomiose paskaitose „Kombinatorika“,
,,Matematika pieštuku ir kompiuteriu“, ,,Kokia matematika reikalinga tam, kad Shazam
atspėtų dainą, o Netflix sužinotų, kokie filmai
man patinka‘‘, su dėstytojais sprendė algebrinių lygčių sistemas, tekstinius judėjimo uždavinius. Dėstytojas vaizdžiai paaiškino, kaip
svarbu žinoti matematinius įrankius, nes jie
reikalingi ne tik mokantis kitų dalykų, bet ir
gyvenime.
Jaunieji fizikai nustatė oro klampos, dielektriko šilumos laidumo, šildomo kietojo kūno
ilgėjimo koeficientą, skersinių bangų sklidimo
greitį stygoje, tyrė radioaktyviojo beta spinduliavimo šaltinio aktyvumą bei išorinio fo-

Piešinio autorė
IV b klasės mokinė
Viltė Bijanskytė

2018 m. gruodžio 28 d. įvyko pirmasis gimnazijos alumnų susitikimas, kurio tikslas – sutelkti gimnaziją baigusius abiturientus ir išrinkti
Alumnų klubo prezidentą. Susitikime dalyvavę II–XVII laidų atstovai
aplankė kabinetuose jų laukiančius mokytojus, apžiūrėjo naujas edukacines erdves. Pagrindinis renginys vyko Aktų salėje, kur šventinę
nuotaiką kūrė vedėjai Goda ir Paulius, šokių studijos ,,Fiva“ merginos,
solistė Gabija, šokėja Kotryna. Iš trijų kandidatų į Alumnų klubo prezidentus nemaža balsų persvara pergalę pasiekė Edmundas Bliuvas. Jam
ir teko garbė kartu su gimnazijos direktore G. Gailiūniene pasirašyti
Alumnų klubo įkūrimo aktą. Tolesnes šio klubo veiklos gaires susirinkę
prie apskrito stalo aptarė alumnų klubo nariai ir gimnazijos bendruomenės atstovai.
Mokytoja Birutė Masiokienė

DANAS RAPŠYS –
GARSUSIS PLAUKIKAS
toefekto dėsningumą. Chemijos laboratorijoje
susipažino su chemijos laboratorinių darbų
technika, nustatė vandens kietumą, druskų
hidrolizę, medžiagos (oksalato) tirpumą. Besidomintys mikrobiologija tyrė mikrobiologines terpes ir ląstelių išėjimą iš pavienių kolonijų. Biotechnologų grupelė atliko aplinkos
mikroorganizmų tyrimą ir nustatė ureazės
fermentinį aktyvumą.
Mokiniai aplankė Medžiagų atsparumo
tyrimo laboratoriją, kurioje stebėjo, kaip keičiant milžiniškas apkrovas, tempiami arba
gniuždomi plieno strypai. Gyvybės mokslų
centre aplankė Ekotoksikologijos, Cheminės
ekologijos laboratorijas, kuriose turėjo galimybę pamatyti, kuo skiriasi vėžio pažeistos ir
sveiko žmogaus ląstelės.
VGTU klasių veiklą gimnazijose tradiciškai
užbaigia respublikinė moksleivių konferencija
„Kurkime ateitį kartu su VGTU“. Gegužės 16
d. į šią konferenciją vyko ir Panevėžio Paltaroko gimnazijos atstovai. Mūsų gimnaziją atstovavo 8a klasės mokinys Rokas Šimukauskas,
kuris skaitė pranešimą ,,Sveiki dantys – graži
šypsena ir puiki sveikata (vadovė – chemijos mokytoja Snieguolė Butkutė), IIa klasės
mokinys Kasparas Laukys - ,,Mano radijo
siųstuvas“ ir IIa klasės mokinys Pio-Antonio
Lacorte – ,,Kaip galima pasigaminti elektros
variklį“ (vadovė – fizikos mokytoja Dalia
Dambrauskienė). Panevėžiečių pranešimai
visų pranešimų kontekste išsiskyrė moksliškumu ir pasirinktų temų aktualumu.
Moksleivius ir mokytojus, atvykusius iš
dvylikos VGTU klases turinčių mokyklų, pasveikino profesorius Artūras Jukna. Profesorius teigia, kad žmonija per 200000 metų išsiaiškino tik 6 proc. visų aplink mus vykstančių
reiškinių, ir konstatuoja, kad bet koks mokslinis darbas neturi pabaigos – gautas rezultatas
paprastai kelia naujus klausimus ir problemas.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
VGTU klasių veiklos gimnazijoje koordinatorė Rimutė Kazakevičienė

2016 m. Europos čempionate pelnė bronzos
medalį vyrų 200 m plaukimo nugara rungtyje.
2017 m. vasaros Universiadoje pelnė auksą
200 m laisvo stiliaus ir 200 m nugara plaukimo rungtyse bei bronzą 100 m nugara plaukimo finale.
2017 m. Europos trumpojo baseino čempionate Kopenhagoje tapo Europos čempionu
200 m laisvuoju stiliumi rungtyje, pagerinęs
Lietuvos rekordą Taip pat iškovojo bronzos
medalį ir pagerino Lietuvos rekordą 200 m.
plaukimo nugara distancijoje.
2018 m. pasaulio trumpo baseino plaukimo čempionate pelnė auksą 400 m plaukime
laisvuoju stiliumi ir sidabrą 200 m plaukime
laisvuoju stiliumi.
2019 m. kovo 2 d. Lietuvos žiemos plaukimo čempionate įvykdė 200 m plaukimo
laisvuoju stiliumi olimpinį kvalifikacinį normatyvą ir tapo pirmuoju lietuviu patekusiu į
2020 m. vasaros olimpines žaidynes.
2019 m. gegužę Vengrijoje, Budapešte,
Tarptautinės vandens sporto šakų federacijos
(FINA) plaukimo čempionų serijos antrajame
etape 200 m. plaukimo laisvu stiliumi iškovojo I-ąją vietą. 400 m. laisvu stiliumi I-ąją vietą, jo rezultatas planetos geriausiųjų rezultatų
sąraše.
Šiais mokslo metais, gruodžio mėnesį,
plaukikas Danas Rapšys apsilankė mūsų
gimnazijoje, nors buvo tik grįžęs iš pasaulio
plaukimo čempionato. Mokiniai ir mokytojai šiltai sutiko buvusį šios mokyklos mokinį, laimėjusį aukso ir sidabro medalius.
Danas Rapšys parodė mokiniams ką tik laimėtus medalius ir šiltai prisiminė savo buvusią mokyklą: „Tiek metų praleidau šioje
gimnazijoje. Ir stovėdamas ant aukščiausios
pasaulio pakylos, visada prisimenu savo
mokytojus, kurie man daug padėjo, kai reikėjo derinti plaukimą ir mokslą. Noriu padėkoti gimnazijos direktorei Gražinai Gailiūnienei už supratimą, pagalbą. Man šita
mokykla – pati geriausia. Aš visada rasiu
laiko čia ateiti.“
Mokytoja Regina Stumbrienė

SULAUKĖME SVEČIŲ
Balandis – susitikimų mėnuo. Gimnazijoje
svečiavosi I laidos abiturientai – Juozo Miltinio
dramos teatro vadovas Leonas Blėdis ir pastatyminės dalies vadovas Algirdas Navalinskas.
Svečius pristačiusi gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė pasidžiaugė, kad buvę mokiniai nepamiršta savosios gimnazijos, į kurią
sugrįžo po 18 metų. Svečiai prisiminė savo
patirtį gimnazijoje, santykius su mokytojais,
draugais. Gimnazistai uždavė daug klausimų apie teatro veiklą, kultūros reikšmę jauno
žmogaus formavimosi kelyje, ateities planus,
aktoriaus profesijos ypatingumą.
Lietuvių kalbos mokytoja Audronė Gudynienė

GROŽIO ĮKVĖPTI
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SUSTABDYTŲ AKIMIRKŲ
AUTORIAI
Lapkričio 30 d. Panevėžio savivaldybėje
atidaryta moksleivių fotografijų konkurso
„Panevėžys – mano miestas“ paroda. Konkurso laureate tapo gimnazijos auklėtinė IVa
mokinė Austėja Kaminskaitė.
Džiaugiamės, kad jaunieji fotografai: Elena
Valkiūnaitė, IVa, Vakarė Macijauskitė, 6b,
Laura Žibutytė, 8b, Dovilė Arcimavičiūtė,
IIa, Viltė Zaveckaitė, IVb, apdovanoti dovanų
kortelėmis ir atminimo dovanomis.
Neformalaus ugdymo būrelio „Jaunieji fotografai‘ vadovas Stasys Skrebys

11 PO LAISVALAIKIO SKRAISTE
STOVYKLAUJAME
Vasaros atostogų metu gimnazijoje vyko
dienos poilsio stovykla „Vasaros karuselė“.
Vaikai bendravo saugioje, tolerantiškoje bendraamžių aplinkoje, puoselėjo bendrąsias dorines vertybes, aktyviai dalyvavo pažintinėse
edukacinėse veiklose: lankėsi Panevėžio
garvežinėje, UAB Aukštaitijos vandenys,
G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje, Midenėje,
Molainių žirgyne, Pakruojo dvare, Krekenavos bažnyčioje ir Krekenavos parke, Priešgaisrinėje tarnyboje, žiūrėjo filmą „Garse“,
K. Sakalausko klėtelėje. Stovyklautojai patyrė
daug džiugių akimirkų, gerų prisiminimų.
Pradinių klasių mokytoja Daiva Pociuvienė

KŪRYBOS KELIAS

DIDŽIUOJAMĖS!
IR
ĖS
M
A
GI
U
A
ŽI
D
E,
SVEIKINAM

Vasario 1 dieną Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų ir iškilmių salėje vykusios
,,Jaunųjų kūrėjų almanacho 2018“ sutiktuvių,
apdovanojimų ir ,,Sidabrinio Nevėžio“ statulėlių
įteikimo Metų literatui ir Metų iliustruotojui ceremonijoje Viltei Zaveckaitei skirta ,,Metų literato“
nominacija ir ,,Sidabrinio Nevėžio“ statulėlė;
Rusnei Šipelytei įteiktas diplomas už stilingą
ir menišką kūrinio vertimą iš vokiečių kalbos ir
Goethes instituto diplomas. Jai suteikta stipendija tarptautiniam Goethes instituto vokiečių
kalbos egzaminui (Goethe-Zertifikat B1, Goethe-Zertifikat B2 arba Goethe-Zertifikat C1).
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vida
Gaušienė

GIMNAZIJOS MOKSLEIVIŲ TRIUMFAS
JAUNŲJŲ FILOLOGŲ KONKURSE

Gegužės 2–4 dienomis Palangoje vyko 51-asis Jaunųjų filologų respublikinis konkursas, kuriame dalyvavo 128 moksleiviai iš visos Lietuvos.
Trys mūsų gimnazijos moksleivės grįžo su apdovanojimais.
Rusnė Šipelytė III c kl. vertimų sekcijoje apdovanota I laipsnio diplomu (mokyt. A. Survilienė ir I. Savickienė).
Viltė Zaveckaitė IV b kl. poezijos sekcijoje gavo III laipsnio diplomą
(mokyt. V. Gaušienė).
Kornelija Durand III c kl. vertimų sekcijoje buvo apdovanota garbės
raštu (mokyt. V. Mackuvienė ir I. Savickienė).
Lietuvių kalbos mokytoja Irena Savickienė

SVEIKINAME ABITURIENTĘ VILTĘ
Gegužės 22 d. Panevėžio miesto meras Rytis Račkauskas įteikė 2019
metų Petro Būtėno premiją. Ji skirta gimnazijos IVb klasės mokinei
Viltei Zaveckaitei, kuri Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos apdovanota III laipsnio diplomu už gerą poeziją.
P. Būtėno premiją Savivaldybė įsteigė siekdama įamžinti kalbininko,
vadovėlių autoriaus, mokytojo, vertėjo, visuomenės veikėjo, kraštotyrininko nuopelnus Lietuvai, Panevėžio kraštui ir lietuvių kalbai. Premijos
skyrimo tikslas – skatinti jaunimą domėtis gimtąja kalba, tautosaka,
kraštotyra, plėsti mokinių etninės kultūros akiratį, ugdyti tautines ir
pilietines vertybes.
Lietuvių kalbos mokytoja Vida Gaušienė

INTEGRALIOS DIENOS
GRUPĖ
Integralios dienos grupėje po pamokų pačiomis gražiausiomis ir šilčiausiomis spalvomis skleidžiasi skirtingų charakterių, įvairių
gebėjimų, pomėgių ir polėkių pirmokai. Integralios dienos grupę lanko 45 pirmokai. Vaikai lauko klasėje aktyviai žaidžia judriuosius
ir imitacinius žaidimus, atlieka kamuolio mokyklėlės pratimus, šokinėja su šokdynėmis,
su lankais, žaidžia su savo atsineštais žaislais,
piešia, kuria, atlieka mini bandymus. Savo
sukurtais kūrybiniais darbais papuošia lauko
klasę. Nors ir pirmokai, jie labai mėgsta sportuoti ir gimnazijos stadione, kuriame žaidžia
mini futbolą, mėto kamuolius į krepšį, žaidžia

PIRMŪNŲ IŠVYKA Į
LENKIJĄ
Gimnazijos pirmūnai ir mokyklą mieste bei
respublikoje garsinę mokiniai vyko į Lenkiją.
Aplankėme Žalgirio mūšio lauką, kuriame
1410 metais liepos 15 dieną Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė vokiečių ordiną. Matėme vieną
didžiausių ir geriausiai išlikusių viduramžių
gynybinės architektūros pavyzdžių – Malborko pilį, kurioje buvo kalinamas Lietuvos
Didysis kunigaikštis Kęstutis. Gdynios uoste
apžiūrinėjome laivus ir juose įrengtus muziejus, parodas. Sustojome ir Sopoto kurorte,
Gdanske, vėliau keliavome į Fromborką. Čia
kadaise gyveno lenkų astronomas Mikalojus
Kopernikas. Apžiūrėjome gotikinę katedrą –
baziliką ir joje esantį astronomo kapą, užlipome į didįjį bokštą, nuo kurio apžvalgos aikštelės atsivėrė nuostabus vaizdas. Apsilankėme
buvusioje Hitlerio būstinėje „Vilko irštvoje”.
Šios išvykos metu sužinojome daug įdomios informacijos apie Lenkiją, aplankėme
žymius objektus.
8a klasės mokinė Viktorija Skvereckaitė

judriuosius žaidimus. Dažnai lankosi šokių
klasėje, kurioje yra kilimai, vaikai atsineša
savo pagalvėles, „tingiai“ pailsi, atlieka fizinius pratimus.
Po sportinės veiklos klasėje geria arbatą,
popietiniame Gerumo rate kiekvienas vaikas pasakoja, kaip praleido laiką mokykloje,
namuose. Kartoja išmoktas raides, skaičius,
atlieka logines, spalvinimo užduotis, skaito .
Kiekvieną dieną eina į gimnazijos sporto salę,
lankosi 3 D klasėje, du kartus per savaitę šoka
tautinius šokius (vad. Zita Rimkuvienė). Jau
tapo tradicija kiekvieną penktadienį lankytis
gimnazijos bibliotekoje ir dalyvauti edukacinėse veiklose.
Vaikai džiaugiasi vieni kitais turiningai praleisdami laiką integralios dienos grupėje, kuri
vyksta kasdien nuo 13.30 val. iki 17.30 val.

Integralios dienos grupės mokytoja metodininkė Daiva Pociuvienė, auklėtoja Vida Skemundrienė
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PO LAISVALAIKIO SKRAISTE
TAUTINIŲ ŠOKIŲ KOLEKTYVAS
„SPINDULĖLIS“

Gimnazijos tautinių šokių kolektyvas „Spindulėlis“ 2018 metų liepos pradžioje dalyvavo Lietuvos valstybės 100-mečio jubiliejui skirtoje
pasaulio lietuvių dainų ir šokių šventėje ,,Vardan tos...“ Šokėjai sukosi
8000 šventės dalyvių kompozicijoje kartu su lietuviais iš viso pasaulio.
Mūsų gimnazijos mažieji šokėjai kasmet dalyvauja tautinių šokių
festivaliuose ,,Aguonėlė“, „Šokim šokimėlį“, „Saula Riduolėla“, sveikina panevėžiečius, susirinkusius į Kalėdinę mugę Cido arenoje. Meno
kolektyvai visada savo šokiais papuošia gimnazijos renginius, šventes.
Vaikučius šokio meno moko Gražina Bataitienė, Onutė Meškauskienė ir baletmeisterė Zita Rimkuvienė.
Mokytoja Regina Stumbrienė

KULTŪRINĖ-PAŽINTINĖ
KELIONĖ Į STRASBŪRĄ
Pilietinių iniciatyvų projekto „Kuriame
Lietuvą” laimėtojai kovo 10–14 dienomis
vyko į kultūrinę – pažintinę kelionę į Strasbūrą. Išvykos metu daug sužinojome apie Lenkiją, jos kultūrą ir politiką, išvydome nuostabų
Vokietijos gamtovaizdį, aplankėme Drezdeną
ir Niurnbergą ir, žinoma, apsilankėme Europos Parlamente Strasbūre. Čia mes susitikome su parlamentaru Petru Auštrevičiu. Ilgai
laukto susitikimo metu jis mums papasakojo
apie Parlamento prasmę Europai ir jos šalims,
jo veiklą, dienotvarkę ir visus sprendžiamus
klausimus. Po susitikimo su parlamentaru
užsukome į pačią Europos parlamento širdį –

plenarinę pasitarimų salę, turėjome galimybę
gyvai pamatyti ir išgirsti čia sprendžiamas
problemas ir kartu dalyvauti pasitarime. Po
apsilankymo Europos parlamente susipažinome su Strasbūro įžymybėmis.
Į šį projektą įsitraukti paragino istorijos
mokytoja Almos Kazlauskienės, kuri pasiūlė
temą apie tremtį patyrusią Bartkų šeimą iš
Panevėžio rajono. Esame dėkingi Bartkų šeimos atstovei – mūsų gimnazijos informacinių
technologijų mokytojai Irmai Lažauskienei,
pasidalinusiai vertinga giminės istorijos medžiaga. Šis laimėjimas mus motyvuoja ir ateityje domėtis Lietuvos ir Europos istorija bei
dalyvauti pilietiniuose projektuose.
IIga mokinės Martyna Mickutė ir Emilija
Kęstaitytė

PASKUTINIS SKAMBUTIS
Gegužės 24-ąją nuskambėjo paskutinis skambutis XVIII-osios
laidos abiturientams. Į Kristaus Karaliaus katedrą pirmokėliai,
skambant varpeliui, iškilmingai atvedė abiturientus. Kapelionas
Tomas, aukodamas šv. Mišias, sveikino dvyliktokus su naujo
gyvenimo pradžia, dėkojo Dievui, linkėjo mylėti gyvenimą, šeimą,
puoselėti tikėjimą. Šventinio renginio metu gimnazijoje nuoširdžiai
dainavo aštuntokės, žaismingai šoko mažieji. Gimnazijos direktorė
Gražina Gailiūnienė linkėjo abiturientams sėkmingai išlaikyti
brandos egzaminus, nugalėti kliūtis, siekti savo svajonės ir garbingai
žvelgti į pasaulį. Nuoširdūs direktoriaus pavaduotojos Rimutės
Kazakevičienės, pirmųjų mokytojų, tėvelių sveikinimai aidu lydės
abiturientus egzaminų sesijos metu.
Vienuoliktokai
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