
 
 
 
 
 
 
 

Žiburiukas 

VšĮ Panevėžio Kazimiero Paltaroko gimnazijos laikraštis 

Švieski ir spindėki! 
Mons. J. Juodelis 

               2011-2012 m.m. Nr. 3-4 

 
Gavėnia 

 
,,Gavėnia – atgailos metas. Atgaila yra kelias, kuris veda į dievišką garbę.” 

 
,,Jėzus yra pasirengęs gaivinti mus gyvuoju vandeniu, kuris trykšta ir kelia sielas į dangų. Bet jis laukia ir 

reikalauja, kad mūsų sielos taptų tinkamu indu gyvajam vandeniui priimti“. 
 

,,Jėzus nurodė, kad žmogui reikia ne tik fizinio, bet ir dvasinio maisto, nes savo medžiaginiame kūne nešioja 
dvasinę sielą. Todėl jis laukia, kad minios plauktų prie jo ne kad būtų pamaitintos duona, bet kad gautų dvasinio 
peno sieloms iš jo skelbiamo išganymo mokslo.“ 
 

.- Ladas Tulaba, Tai Jums kalbėjau. 
 

Alsuok many, Šventoji Dvasia, 
 
 
Kad aš galvočiau, kas šventa! 
Uždek mane, Šventoji Dvasia, 
Kad aš mylėčiau, kas šventa! 
Paremk mane, Šventoji Dvasia, 
Kad aš vis skleisčiau, kas šventa! 
Globok mane, Šventoji Dvasia, 
Kad neprarasčiau, kas šventa! 
 
 

Augustinas 
 



 

Lietuvių kalbos olimpiada 

Sausio  11d. gimnazijoje vyko 2-3 klasių lietuvių kalbos olimpiada. Joje dalyvavo  29 mokiniai. Pirmąsias vietas 
pasidalino 3a klasės mokinė Ieva Vaičekauskaitė (mokytoja metodininkė Rasa Žakaitienė) ir 2a klasės mokinė 
Kristina Valkiūnaitė (mokytoja metodininkė Danguolė Kepalienė).  

 
Renginys Seime Laisvės gynėjų dienos dvidešimt pirmųjų metinių proga 

 
Šių metų sausio 13 dieną. Gimnazijos mokinės Vaida Navickaitė IIb, Salvija Vaičikonytė Ib, Dovilė Žakaitytė 

ir dailės mokytoja Aida Bijanskienė buvo pakviestos į Vilnių Lietuvos Respublikos Seimą. Ten vyko šventinis  
renginys, Laisvės gynėjų dienos dvidešimt pirmųjų metinių proga „Mūsų laisvė“. Programoje stebėjome iškilmingą 
vėliavos pakėlimą, radijo spektaklį „Liudijimai“, dalyvavome moksleivių kūrybos darbų parodos atidaryme. Čia buvo 
eksponuojami  ir mūsų gimnazijos šių mokinių darbai. Sveikinimo žodį sakė  Seimo kancleris Jonas Milius. Režisierius 
ir šio renginio organizatorius, Seimo narys Julius Dautartas mokinėms ir mokytojai įteikė padėkos raštus. Vėliau 
klausėmės Panevėžio Rožyno bendruomenės jaunųjų atlikėjų koncerto, buvo suorganizuota ekskursija po Seimo rūmus. 

 
Dailės mokytoja metodininkė Aida Bijanskienė 

 

Chemijos II-ojo rato olimpiadoje 

Sausio  13d. mieste vyko chemijos II-ojo rato olimpiada. Šauniai pasirodė mūsų gimnazijos mokiniai: Paulius 
Venclovas Igd. klasė  ir Paulina Petkūnaitė  IIIgb. klasė, kuriems  atiteko paskatinamoji vieta. 

Chemijos mokytoja metodininkė Snieguolė Butkutė 

Ateitininkų įžodžio šventėje „ Lietuviais esame mes gimę“ 

Sausio 15 d. Šventosios Bernadetos kuopos ateitininkai dalyvavo ateitininkų įžodžio šventėje „ Lietuviais esame 
mes gimę“, kuri buvo skirta  Sausio 13 – osios paminėjimui. Šventė vyko Rokiškio raj. Pandėlio miestelyje. Prasidėjo 
iškilmingomis Šv. Mišiomis, kuriose net 15 moksleivių (iš Panevėžio, Pandėlio, Smilgių...) davė ateitininkų įžodį. Po 
Šv. Mišių parapijos namuose dalyvavome Sausio 13- osios minėjime, kur visos kuopos prisistatė patriotiškumo tema. 
Vėliau klausėmės  paskaitos „ Lietuviais esame mes gimę“, dalyvavome fotosesijose, žaidėme įvairiausius žaidimus, 
šokome, dainavome ir susiradome daug naujų draugų. Vakare visi  atėjome į bažnyčią,degančių žvakučių išdėliojome 
žodžius „ Tapk laisvu“.  
                                                                            Šv. Bernadetos kuopos ateitininkai 

 

Konkurse ,,Geriausių geografų klasė“ 

Ar žinote, kada paskutinį kartą snigo Antarktidoje, kodėl krokodilai verkia, koks drugelio greitis...? 
Ir mes nežinojome, visgi pasiryžome dalyvauti konkurse ,,Geriausių geografų klasė“. Net 190  klasių iš visos Lietuvos 
tris mėnesius aktyviai ir entuziastingai kovojo dėl nugalėtojo vardo. Mes neatsilikome: užgulę enciklopedijas, žurnalo 
,,National  Geographic KIDS“ numerius, internetą, pasitelkę tėvelių palaikymo komandą, atsakinėjome į duotus 
klausimus. ...            
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VALIO VALIO! VALIO! VALIO! Komanda ,,Žalieji Smalsiukai” 
(kapitonė Rusnė Šipelytė)  - antrosios vietos laimėtoja! Į Stokholmą neplauksime, bet kiekvienas komandos   dalyvis 
gaus puikų prizą - 6 mėnesių ,,National  Geographic KIDS“ žurnalo prenumeratą. 

Mokytoja metodininkė Aina Cimermonienė 

Matematikos olimpiados I turas 

Sausio 18 d. gimnazijoje vyko Panevėžio miesto ketvirtų – penktų klasių matematikos olimpiados I-as turas. 
Sveikiname I vietos nugalėtoją 4c klasės mokinį Igną Petrulaitį, kurį parengė mokytoja metodininkė Aina 
Cimermonienė.  Jis dalyvaus miesto ketvirtų-penktų klasių matematikos olimpiados II ture.  

Paruošiamasis COMENIUS projekto  

„Aplinkos išsaugojimas vietiniu ir europiniu mastu“ vizitas 

2012 m.sausio 19-22 d. mokytoja M. Balbieriūtė lankėsi  Prancūzijos Bordo miesto College Alienor d‘Aquitaine 
pagrindinėje mokykloje. Čia susirinko būsimojo projekto koordinatoriai iš Portugalijos Santa Marija da Feiros miesto, 
Vokietijos Varendorfo Marijos gimnazijos, kur visus priėmė Alienor  mokyklos vokiečių kalbos mokytojas Franck 
Curel. 2 dienas Comenius projekto koordinatoriai įtemptai dirbo: rengė paraišką ir nusprendė teikti ją vokiečių kalba, 
nes beveik visų dalyvaujančių mokyklų (Vokietijos, Prancūzijos, Italijos, Vengrijos, Lietuvos ir Turkijos) 
koordinatoriai yra vokiečių kalbos mokytojai. Švedijos, Portugalijos koordinatoriai tik supranta vokiškai. Mokiniai 
projekto metu galės bendrauti  visomis trimis Europos Sąjungos kalbomis ir bus siekiama skatinti vokiečių, prancūzų 
kalbų vartojimą. Bordo mokyklos direktorė pasveikino atvykusius koordinatorius ir skyrė laiko bendravimui. Prancūzų 
koordinatorius Franck Curely parengė kabinetą darbui ir sudarė puikias sąlygas produktyviam darbui. Buvo pakviesta 
atstovė iš Prancūzijos ŠMP fondo, kuri davė naudingų patarimų, planuojant veiklą bei uždavinius. Įdomu buvo susitikti 
su Europos šalių mokytojais ir padiskutuoti apie jų mokyklų gyvenimą, o projekto metu bus dar įdomiau pristatyti, 
lyginti bei rasti naujus sprendimo būdus ekologinės sąmonės ugdymo procese. 

Meilutė Balbieriūtė, 

tarptautinio Comenius projekto koordinatorė, vokiečių ir anglų kalbų mokytoja 

Raiškiojo skaitymo konkursas 
 

Sausio 23 dieną naujutėlėje, dar nebaigtoje renovuoti aktų salėje įvyko tradicinis raiškiojo skaitymo 
konkursas.Lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Zita Kontrimienė sveikino jaunuosius poezijos mylėtojus: ,,Šiemet 
mes skaitome Maironio eilėraščius, nes Lietuva švenčia 150-ąsias poeto gimimo metines. Esame labai išsiilgę žodžio. 
Tegu jis skamba. Septintokai pažais Martyno Vainilaičio ,,Bruknelės” motyvais”. 

Konkurse dalyvavo 5-8 ir gimazijos klasių mokiniai, jau atrinkti patys geriausieji. Vieną eilėraštį ar prozos ištrauką 
skaitovai rinkosi laisvai, o kitą –Maironio. Penkiolika skaitovų stengėsi atskleisti brandaus poeto tekstų gelmę raiškiu 
skaitymu. 
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                                                         Sveikiname laureatus: 

 
        5-8 kl. grupėje: 

1. Guoda Butrimaitė 8a  
2. Aušrinė Šerėnaitė 5a  
3. Julius Malčiauskas 7b  

        Ig-IVg grupėje: 

1. Jokūbas Tulaba IIIgc 
2. Lukas Benašas IIIgc 
3. Paulius Černas IIgc 

Dėkojame skaitovams, juos ruošusioms lietuvių kalbos mokytojoms. 

  
      Gimnazijai miesto konkurse atstovaus Guoda Butrimaitė, Aušrinė Šerėnaitė, Jokūbas Tulaba. ir Lukas Benašas, 
Aušrinė miesto raiškiojo skaitymo konkurse laimėjo I vietą (5-8 kl. grupėje) ir dalyvaus kovo 10 d. apskrities konkurse 
(ją konkursui parengė mokytoja Vida Gaušienė). Jokūbas Tulaba (IIIgc) ir Lukas Benašas (IIIgc) dalyvavo 9- 12 klasių 
miesto raiškiojo skaitymo konkurse. Gimnazistus parengė vyr. lietuvių kalbos mokytoja Ramunė Nefienė. Lukas 
Benašas laimėjo III vietą. Sveikiname dalyvius, nugalėtojus ir jų mokytojas! 

Pastaba: Aušrinė Šerėnaitė (5a) regioniniame raiškiojo skaitymo konkurse, vykusiame Panevėžio rajone, 
Naujamiestyje, tapo nugalėtoja. Sveikiname ją ir mokytoją Vidą Gaušienę su pergale! Aušrinė dalyvaus 
respublikiniame raiškiojo skaitymo konkurse Raseiniuose. 

Lietuvos moksleivių bendro fizinio pasirengimo varžybose 

Moksleiviai turėjo bėgti 60m., 600m., 1000 m., šokti į tolį iš vietos, prisitraukti prie skersinio, sėstis - gultis per 30 
s., ir prinešti kojas prie skersinio. Varžybose dalyvavo 3 mūsų gimnazijos moksleiviai: Augustas Mažeika 8a, Olivija 
Baleišytė Š. m. sausio mėn. 22d. Panevėžyje vyko Lietuvos moksleivių bendro fizinio pasirengimo  varžybos. 7a., 
 Arvydas Petkevičius 1gd..  Susumavus daugiakovės rezultatus, aukštą 5-ąją vietą užėmė O.Baleišytė (kl. auklėtoja 
Dalia Dambrauskienė).  

Komandos vadovas – kūno kultūros mokytojas Vasilijus Semčičinas 

Sveikiname stalo tenisininkus 

 

Sveikinam gimnazijos mergaičių (III-oji vieta) ir berniukų (II-oji vieta) stalo teniso komandas, 
šauniai pasirodžiusias  Lietuvos mokinių olimpinio festivalio stalo teniso zoninėse varžybose. 

Komandų sudėtis: 

Mergaitės. Radvilė Zaukevičiūtė , Aistė Dervinytė , Austėja Radinaitė . 

Berniukai. Laurynas Grigorukas, Ramūnas Genys, Faustas Butnorius, Titas Kisielius . 

Komandos vadovė kūno kultūros mokytoja metodininkė Violeta Karanauskaitė. 
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Sveikiname Ugnę Lebedevaitę, sėkmingai pasirodžiusią anglų kalbos 11 klasių olimpiadoje! 

Vasario 1d. „Minties“ gimnazijoje įvyko Panevėžio miesto 11 klasių anglų kalbos olimpiada. Sveikiname miesto 
turo nugalėtoja tapusia ir I-ąją vietą Panevėžio mieste užėmusią mūsų gimnazijos IIIgc klasės mokinę Ugnę 
Lebedevaitę. Linkime sėkmės Lietuvos 11 klasių mokinių anglų kalbos olimpiadoje, kuri vyks š.m. kovo 1-3 d. 
Vilniaus Mindaugo vidurinėje mokykloje. 

Anglų kalbos mokytoja metodininkė Kristina Lazauskaitė 

Maironietės – konferencijoje Vilniaus Universitete 
 

         
 

G. Ščerbickaitės nuotraukose: 1-oje – kalba poetas Marcelijus Martinaitis, 2-oje – pranešimą skaito Diana Malickaitė. 
 

Vasario 10 dieną maironietės Gerda Ščerbickaitė Igb ir Diana Malickaitė Igd su būrelio vadove Regina Stumbriene 
dalyvavo ir skaitė pranešimus Vilniaus Universitete vykusioje Lietuvos Maironiečių draugijos konferencijoje 
,,Maironis- tautos dvasios žadintojas”, skirtoje Maironio 150-mečiui ir Vasario 16-ajai. Gimnazistėms už parengtus 
pranešimus ir jas konsultavusioms mokytojoms Reginai Stumbrienei ir Irenai Savickienei buvo įteikti padėkos raštai, 
VU ir Lietuvos Švietimo ir mokslo ministerijos atminimo dovanos. Eiles skaitė poetas Marcelijus Martinaitis, kalbėjo 
rašytojas Eugenijus Ignatavičius, profesorė Aldona Vasiliauskienė ir kt., solistas Danielius Sadauskas atliko dainas, 
sukurtas pagal Maironio eilėraščių tekstus. 
 
 

Maironis - kunigas, poetas  
   

 
 

2012-ieji paskelbti Maironio metais 
,,Maironis mums labai svarbus savo lietuviško žodžio galia ir poveikiu mūsų sąmonei- žodžio, padėjusio mums rasti 

save, apsispręsti ir visą amžių pasilikti su savo kraštu, su savo tauta.” 
 

Vincas Mykolaitis – Putinas 
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,,Maironis labai mylėjo Lietuvą. Jis jai kūrė, skyrė savo eilėraščius, ją žadino naujam, šviesesniam gyvenimui. 

Tėvynės meilę jis karštai skiepijo savo auklėtiniams, Kauno kunigų seminarjos klierikams. Maironis buvo taktiškas,  
inteligentiškas, doras, plačios erudicijos, jautrios širdies žmogus.” 

 
Iš atsiminimų. 

 
 

2012 metais Lietuva švęs gražų lietuvių literatūros klasiko Maironio jubiliejų. Kviečiame išspręsti kryžiažodį apie 
Maironį, kurį sukūrė maironietės: Julija Šimonytė (Igb), Laura Nuobaraitė ir Justina Cicilionytė iš 5b klasės.  
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1. Rajonas, kuriame gimė Maironis.  
2. Maironio tikroji pavardė.  
3. Kur yra Maironio literatūros muziejus (miestas)? 
4. Organizacijos, vienijačios jaunimą, besidominčią Maironiu, pavadinimas. 
5. Maironio eilėraščių rinkinys.  
6. Maironio eilėraštis apie Vilnių.  
7. Kokiame universitete (ne Lietuvoje) mokėsi Maironis?  
8. Kas buvo Maironis? 
9. Kur Panevėžio rajone 1915-1918m. gyveno Maironis? 

Mokinį, kuris pirmas teisingai išspręs kryžiažodį, kviečiame užsukti į biblioteką. Jam bus įteiktas ,,Žiburiuko“ leidėjų – 
jaunųjų žurnalistų prizas. 

 
Pastaba: reikia atsinešti išspręstą kryžiažodį. 

 
 

Šimtadienis 
žavių kaubojų ... 

 
100-adienis buvo nuostabus. Pilna salė skrybėlėtų kaubojų, apsirengusių šviesiais džinsais ir liemenėmis. Renginį 

pradėjo ,,salūno‘‘ šokėjos, o jį vedė vienuoliktokai – šerifai (pasipuošę juodomis liemenėmis su žvilgančiomis 
žvaigždėmis). Jie organizavo prerijų kaubojų (abiturientų) kelionę link išsvajoto aukso, kuris buvo pagrobtas. Šie visų 
pirma pakvietė garbingiausią svečią, salūno senbuvę direktorę Gražiną Gailiūnienę. Ji trumpai su humoru aptarė dvylika 
metų, kuriuos čia praleido mūsų dvyliktokai. Tada šerifai kvietė visus abiturientus ir reikalavo įrodyti, jog čia išmoko 
visko. Jie turėjo ir pašokti, ir padainuoti, ir net lasu gaudyti „laukinius mustangus“. O štai Juozo Brazausko klasei teko 
įdomios užduotys. Viena jų - „palikti vietą matematikos mokytojos automobiliui“.  

„Dar 100 dienų“ dainavo solistės. „Dar 100 dienų?!“ negalėdamos patikėti, viena kitos klausinėjo merginos. Po 
dainos atėjo džiugi naujiena – sugautas aukso vagis Džonis. „Čia korupcija!-“ rėkė surištasis, bandęs gintis, tačiau jam 
niekas nebeleido pasitaisyti... Niekas nedavė net ir tų 100-o dienų. Šią sumaištį laiku nutraukė nuotaikingas mokytojo 
Gintaro Petraičio vadovaujamos grupės šokis pagal pasaulinį vasaros hitą „Danze Kuduro“, privertęs judėti ne vien 
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mažuosius šokėjus, o ir publiką muzikos ritmu. Na, o tuo tarpu šerifai dalijo po lygiai Džonio „auksą“, kuris vėliau 
atiteko 12-okų auklėtojams: IVga – Lionei Tartilaitei, IVgb - Mildai Zanevičienei, IVgc – Juozas Brazauskui. 

 Artėjo ,,salūno“ darbo laiko pabaiga. Scenoje paskutinį šokį ėmė trypti plėšikai, kaubojai, o solistės dar kartą 
priminė, jog abiturientams beliko vos 100 dienų, bet vis tiek visų nuotaika buvo puiki. 

 
Jaunoji žurnalistė Rūta Paukštytė (IIga) matė, kaip stropiai kaubojai ieškojo aukso (žinių, išminties) ir po šios 

šventės pakalbino abiturientus: Inetą Pocevičiūtę (IVgb), Moniką Lemežytę (IVgb), Kamilę Šimonytę (IVgb), 
Gerdą Buliauskaitę (IVgb), Mindaugą Meškauską (IVgb), Kariną Baltaduonytę (IVga), Viktoriją Karmonaitę, 
Gretą Darvydaitę ir Deimantę Skupaitę iš IVgc . 

 Rūta: ,,Ką Jums reiškia šimtadienis? Ar reikalinga ši šventė?“ 
 
Ineta: ,, Šimtadienis labai reikalingas, nes leidžia nors trumpam pamiršti bandomuosius egzaminus ir labiau 

susidraugauti su kitais dvyliktokais“. 
Monika: ,,Šimtadienis švenčiamas vieną kartą gyvenime, jo metu pradedi suvokti, kad mokykloje dienos 

suskaičiuotos, o po to tavo gyvenimas visiškai pasikeis. Ši šventė tikrai labai svarbi kiekvienam abiturientui.“ 
Kamilė: ,,Man šimtadienis – tai šventė, kai gali su šypsena atsipalaiduoti ir po to rimtai imti rengtis artėjantiems 

egzaminams. Ji tikrai reikalinga.“ 
Gerda: ,, Tai smagi šventė, tačiau ji primena dvyliktokams, kad egzaminai jau ,,ant nosies.“ 
Mindaugas: ,, Ši šventė reikalinga, tai lyg tradicija pažymėti mums likusias 100 dienų iki egzaminų.“ 
Karina : ,, Man tai šventė, primenanti, kad greit baigsime mokyklą“. 
Viktorija: ,,Šimtadienis mus verčia susimąstyti, kad reikia daugiau mokytis“. 

                  Greta: ,,Šios šventės metu visų klasių abiturientai labiau susidraugauja.“ 
        
Rūta:,, Ar Jums patiko šimtadienis?“ 
 
           Ineta: ,,Man labai patiko šimtadienis, nes 11-okai ir kiti, organizavę šventę mokiniai buvo labai gerai pasiruošę.“ 
           Monika: ,, Taip. Vienuoliktokai mus labai įdomiai sutiko, jų sugalvotos užduotys buvo labai linksmos“. 
           Kamilė: ,, Vienuoliktokai šauniai padirbėjo. Dar nebuvo tokio puikaus šimtadienio!” 
           Gerda: ,,Buvo smagu tapti kaubojais ir varžytis rungtyse. Užmiršome mokslus ir puikiai praleidome laiką.” 
           Mindaugas: ,, Gerai suorganizuota šventė, linksma programa.” 
           Greta: ,, Šventė man patiko, jos labai laukiau. Vienuoliktokai – šaunuoliai!” 
     Deimantė: ,, Šaunu. Atsiskleidė visi klasės mokiniai. Jie tiesiog nenustygo vietoje.” 
 
Rūta: ,,Gal galėtumėte paminėti vieną ar keletą mokytojų, kurie Jus įkvėpė mokytis, o gal ir padėjo formuotis Jūsų 

pasaulėžiūrai?” 
 
           Ineta : ,, Norėčiau padėkoti visiems mokytojams. Vieni įkvėpė meilę gyvenimui, kiti mokė būti gerais žmonėmis.” 
           Monika : ,,Manau, kad vieną mokytoją išskirti būtų neteisinga. Visų mokymas buvo skirtingas, ir kiekvienas 

mokytojas mumyse paliko savo pėdsaką.” 
           Kamilė : ,,Kiekvienas man dėstantis mokytojas kasdien mane įkvepia toliau mokytis”. 
           Mindaugas : ,,Kiekvieną dieną visi mokytojai suteikia naujų žinių ir savaip prisideda prie pasaulėžiūros 

formavimo.” 
           Karina : ,, Norėčiau paminėti matematikos mokytoją Redą Jonušauskienę.” 
           Gerda : ,, Mane mokytis įkvėpė pradinių klasių mokytoja (tada mokiausi ne šitoje mokykloje). “ 
 
Rūta : ,,Ar baigę gimnaziją žadate pasilikti Lietuvoje? 
 
            Ineta : ,, Labai to norėčiau”. 
            Monika: ,,Taip.“ 
            Kamilė: ,,Žadu pasilikti Lietuvoje.“ 
            Mindaugas:,, Žadu mokytis užsienyje- Didžiojoje Britanijoje.“ 
            Karina: ,,Dar tiksliai nežinau.“ 
            Gerda: ,,Pasiliksiu Lietuvoje.“ 
            Deimantė: ,,Žadu likti Lietuvoje, nes čia ir draugai, ir šeima.“ 
 
Rūta: ,, Visi abiturientai, su kuriais teko kalbėtis, šią šventės dieną vieni kitiems linkėjo gerai išlaikyti egzaminus, 

nebijoti sunkumų, surasti savo kelią ir nepamiršti draugų.“ 
   Ačiū už pokalbį. Linkiu jiems sėkmės. 
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Lietuvos tūkstantmečio atspindžiai Vasario 15-osios rytą 
 

Rytas. Šalta. Programos dalyviai renkasi tylūs, lyg dar neprabudę. Turi įvykti kažkas ypatingo, ir toji paslaptis 
vilioja. Gal dėl to niekas nepavėlavo. Apsirengėme teatralizuotais kostiumais, atitinkančiais XIV a. stilių. 

Kaip visuomet moksleiviai, mokytojai skubėjo į gimnaziją. Stabtelėdavo, lyg norėdami pasitikrinti, ar neapsiriko, 
išvydę gyvą paveikslą. Stovėjome koridoriuje ant laiptų. Dalinome skirtukus su iškilių Lietuvos žmonių mintimis. .  

Gimnazijos teatro artistai kartu su vokaline grupe (vadovė Jecinta Garbaliauskienė) paruošė naują, netikėtą ryto 
staigmeną. Meninė programa, skirta Vasario 16-ajai netradicinė, nes buvo kalbama apie Lietuvos kunigaikštį, Lenkijos 
karalių –Jogailą. Tai buvo teatralizuota kompozicija ,,Gyvenimą tylėjau visą“ pagal V. Krėvės ,,Milžino paunksmę“. 
Klausėsi maži ir suaugę. Ypatingai buvo susikaupę programos dalyviai: nė vieno neišblaškė rytinis judėjimas. 

 Esame dėkingi Jogailai- Jokūbui Tulabai (IIIgc), dainininkams ir muzikantams už tai, kad puikiai atliko programą 
ypatingomis sąlygomis.  

 
Teatro grupės vadovė Alina Bardauskienė 

Vasario 16-osios paminėjimas šv. Juozapo globos namuose 

Vasario 16-oji – Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Šią svarbią datą iškilmingai paminėjome kartu su šv. Juozapo 
senelių globos namų gyventojais. Šventę pradėjo 4a klasės mokiniai skambiais eilėraščių posmais apie Lietuvą. Juos 
dainomis papildė „Dainorėlių“ (vadovė Gitana Garlienė) ir „Pop choro“ (vadovė Dalia Šmidtienė) dainininkai. Šventę 
tęsė, senelius linksmino ir džiugino gera nuotaika 2b ir 3c klasių tautinių šokių kolektyvai (vadovės Ona Meškauskienė 
ir Gražina Bataitienė). Koncerto dalyviai seneliams padovanojo pačių gamintas trispalves. Kartu vaišinomės arbata ir 
saldumynais. Grįžome pakilios nuotaikos, seneliams pažadėję dažniau Juos aplankyti. 
 

Mums gera mokytis renovuotoje gimnazijoje 
 

,,Mūsų mokykla dabar yra labai graži ir šilta. Čia mums gera mokytis. Net mokytojai pasidarė geresni. Anglų kalbos 
mokytoja pasistengė, kad gaučiau gerenį pažymį. Daug įdomių dalykų išmokome per lietuvių kalbos pamokas.”  

Karolina Ivanauskaitė 5b 
 

,,Man labai gera mokytis gražioje gimnazijoje. Kabinetuose ir koridoriuose šilta, jauku. Matematikos kabinete yra 
interaktyvi lenta, kurioje mes rašome. Dar prisimename, kaip laukėme, kad galėtume sugrįžti į savo mokyklą (teko 
mokytis antroje pamainoje V-oje gimnazijoje). Pietaudavome savoje valgykloje, po to tekdavo ilgokai laukti, o 
grįždavome į namus jau sutemus. Kūno kultūros pamokos visada vykdavo lauke.  

Laura Nuobaraitė 5b 
 

Maironietės Karolina Ivanauskaitė, Laura Nuobaraitė ir j. žurnalistė Viltė Bijanskytė iš 5b klasės kalbino 
moksleivius ir mokytojus, kaip jie jaučiasi, ar gera mokytis ir dirbti renovuotoje gimnazijoje. 

Rūta Ošlapaitė 5b kl. : ,,Labai malonu čia dabar mokytis.” 
Modesta Chudijašaitė III ga kl.: ,,Jaučiuosi gerai. Čia mokytis man patinka.” 
Miglė Urbonaitė IIIga kl.: ,,Čia man labai patinka dirbti. 
Ernesta Vaitonytė 3c kl.: ,,Man čia viskas labai patinka: graži klasė, nauja biblioteka ir galime nemokamai 

naudotis kompiuteriais.” 
Greta Gribėnaitė 1c kl. ,,Gera mokytis naujoje mokykloje. Yra daug draugų. Labai gražu, jauku.” 
Gabrielė Rimkevičiūtė 3c kl.: ,,Šitoje mokykloje labai gera ir linksma, įdomu ir jauku, labai šilta.” 
Gabija Lotužytė 1c kl.: ,,Labai gera mokytis naujoje mokykloje. Turiu daug draugų, gera mūsų mokytoja .” 
Mingailė Kučinskaitė 3c kl. : ,,Labai patinka. Jauku ir įdomu. Dabar šilčiau. Biblioteka graži.” 
Kamilė Šimonytė IVgb: Gimnazija labai jauki, šilta ir graži, dėl to maloniau dirbti. Jaučiuosi labai gerai.” 
Gerda Buliauskaitė IVgb: ,,Labai gerai nuteikia graži aplinka. Jauku, šilta.” 
Gerda Ščerbickaitė Igb: ,,Atrodo, kad į Žemyną ėjome prieš šimtą metų. Aš per tuos kelis mėnesius pripratau 

mokytis čia, savoje mokykloje. Gimnazija labai pasikeitusi: šviesūs atsinaujinę kabinetai, šviežias oras, daug žinių. Kas 
gali būti geriau? O svarbiausia- išlikusi katalikiška mokyklos dvasia. 

 
Mokytojai irgi buvo gana gerai nusiteikę. 
 
      Dailės mokytoja Aida Bijanskienė: ,,Dabar šilta, gera dirbti.” 
      Istorijos mokytoja Rima Kemzūrienė: ,, Jaučiuosi gerai. Kabinete šilta, jauku”. 
      Lietuvių kalbos mokytoja Zita Kontrimienė: ,,Renovuotoje gimnazijoje jaučiuosi puikiai.” 
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      Informacinių technologijų mokytojas Aleksandras Kuzmickas: ,,Darbo sąlygos pagerėjo, dirbti maloniau.” 
      Choreografijos mokytojas Gintaras Petraitis: ,,Labai gera dabar dirbti gimnazijoje”. 

 
Už rūpestį, kad galime mokytis gražioje, jaukioje ir šiltoje – renovuotoje gimnazijoje, esame dėkingi direktorei 

Gražinai Gailiūnienei, direktorės pavaduotojui ūkio reikalams Vidmantui Poviliūnui, daug dirbusiems aptarnaujančio 
personalo darbuotojams, mokytojams, tėveliams bei mokiniams, talkininkavusiems paruošiant kabinetus darbui. 

 
 

Sveikiname turistes Rūtą Rašinskaitę ir Redą Rutkūnaitę! 

2012 m. vasario 17 - 19 d. Kėdainių rajone, Akademijos miestelyje, Akademijos gimnazijos mokyklos sporto salėje 
vyko uždarų patalpų Baltijos šalių mokinių turizmo technikos varžybos "NEPRIKLAUSOMYBĖS TAURĖ 2012". 
Panevėžio miestui atstovavo 18 moksleivių, iš jų dvi mūsų gimnazistės: Rūta Rašinskaitė (IIga.) pėsčiųjų turizmo 
grupėje su komanda iškovojo 3 vietą  ir Reda Rutkūnaitė (Igc) sportinio turizmo grupėje su komanda iškovojo 3 
vietą, bei asmeniškai tai pat 3 vietą. (Vadovė- Saturnina Mažuolienė).  

Jūrų skautų mokymuose 

Vasario 18 dieną VšĮ Kazimiero Paltaroko gimnazijoje vyko jūrų skautų mokymai pagal III-iojo laipsnio patyrimo 
programą. Juos vedė vadovai iš Vilniaus: sesės Birutė, Elena ir brolis Gytis. Jaunieji gimnazijos jūrų skautai mokėsi 
dainų, rikiuotės, mazgų rišimo, įvairių skautiškų žaidimų. Tai buvo pirmojo etapo mokymai ruošiantis jūrų skautų 
vasaros stovyklai, kuri vyks liepos 14 - 21 dienomis Trakų rajone prie Skaisčio ežero. 

Jūrų skautų būrelio vadovas Stasys Skrebys 

,,Aguonėlė 2012“ 

 

Kovo 1 d. 3c klasės tautinių šokių atlikėjai dalyvavo 
Lietuvos vaikų ir moksleivių liaudiškų šokių kolektyvų 
konkurse „Aguonėlė 2012“ pirmame ture.  Mūsų šokėjai buvo 
puikiai įvertinti ir pateko į II turą, kuris vyks Panevėžyje. 
Festivalio koordinatorė choreografė Zita Rimkuvienė. 

 

Mokytoja Gražina Bataitienė 

 

              Nuotrauka Gražinos Bataitienės 

Marija Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana  
 

(1877- 1930) 
 

Kovo 8 dieną sukanka 135 metai, kai gimė rašytoja Marija Pečkauskaitė- Šatrijos Ragana. 
 XX a. pradžios rašytoja,- Lietuvos tautinio atgimimo ir nepriklausomybės pradžios rašytoja,- didžiosios moterų 

literatūros bangos dalis. Idealistinės romantinės pasaulėjautos, krikščioniškos pasaulėžiūros kūrėja.  
Šatrijos Ragana dirbo mokytoja. Mokė namuose ir mokyklose, daug dirbo visuomenės labui. Mokydama siekė 

įgyvendinti savo idealus: tikėjo, kad žmogus gali tobulėti, kad jį reikia ugdyti gražiais pavyzdžiais. Svarbiausias dalykas 
– kad ji gyveno taip, kaip mokė kitus.  

Jos apsakymų ir apysakų  herojai globojo našlaičius, lankė ligonius, stengėsi nuoširdžiai padėti žmonėms. Aukštino 
veiklius, sumanius, kitiems padedančius ir pasiaukojančius personažus. Kūrybos centrą sudaro liaudies išminties, 
dvasinės brandos, mokslo ir šviesos teigimas.  

Šatrijos Ragana tvirta, unikali, nepamirštama. 
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,,Marija  Pečkauskaitė – Šatrijos Ragana – rašytoja, švietėja, tikroji labdarė. Ji pati ėjo sunkiai išbrendamais 
purvynais ir pusnynais aukšta, tiesi, su vaistais, tvarsčiais, su šiltu maistu, su paguodos žodžiu.“ 

,,Kaip ir Vaižgantas, Šatrijos Ragana gyvenime ieškojo deimančiukų, tikrųjų vertybių.“ 
Iš atsiminimų. 

,,Šatrijos Ragana kalbėjo apie stebuklingai gražią meilę. Ji gerai žinojo, kad mylėti amžinai, kilniai ir giliai tegali tik 
tas, kas budriai ir rūpestingai saugo savo širdies turtą.“ 

Brigita Speičytė 
 

Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos mintys: 
 

,,Menas – tai ne tikrovės sekimas, o sielos išreiškimas, skverbimasis į mistiškąjį ,,anapus“, žiūrėjimas į viską 
amžinybės požiūriu.“  

,,Moteriškumas – tai pagarba, švelnumas, tvarka, meilė, savęs atsižadėjimas.“ 
,,Moters uždavinys – kurstyti ir saugoti šią ugnelę, kuri rusi kiekvieno žmogaus sieloje- Absoliuto,  Tobulybės, 

Amžinybės troškimą.“ 
 

Paltarokiečiai mainų programoje 

Š.m. vasario 28 – kovo 2 dienomis devyni mūsų mokyklos aktyvistai dalyvavo mainų programoje su Vilniaus 
Versmės mokykla. Ten užsimezgė naujos pažintys tarp mokinių, tarp mokyklų. Devintokai: Brigita Marčiuškaitė, 
Eimantas Kubilius, Diana Malickaitė, Samanta Kietytė ir dešimtokai: Aistė Strigūnaitė, Rasa Vėbraitė, Viktorija 
Mikulėnaitė, Tomas Vaitiekūnas su savo globėjais ir Versmės mokyklos parlamento nariais dalyvavo įvairiuose 
pastarųjų narių organizuotuose renginiuose. Delegacijai iš mūsų mokyklos pasisekė, nes kai jie viešėjo Vilniuje, vyko 
Kaziuko mugė, tad buvo dar smagiau. Visi mainų programos dalyviai labai puikiai sutarė ir susidraugavo. Tad dabar 
paltarokiečiai laukia Draugystės šventės, kai vėl galės susitikti su draugais! 

Diana Malickaitė 

 Š.m. kovo 3-6 d. trylika mūsų gimnazijos moksleivių, kartu su kitais moksleiviais iš Lietuvos katalikiškųjų 
mokyklų, lydimi tikybos mokytojos Almos Oksienės ir kapeliono kun. Mindaugo Kučinsko, dalyvavo 11-12 klasių 
moksleiviams skirtose rekolekcijose „Kairos“, kurias organizavo Lietuvos katalikiškųjų mokyklų asociacija ir Vilniaus 
katalikiškoji mokykla „Versmė“. Jos vyko Vilniuje, Trinapolio rekolekcijų namuose. 

 

Sumaniausio aštuntoko konkursas 

Š.m. kovo 8 dieną Panevėžio „Vyturio “ progimnazijoje vyko „Sumaniausio aštuntoko rinkimai". Šis renginys buvo 
skirtas kovo 11-ąjai paminėti, kuriame dalyvavo "Vyturio" progimnazija, Kazimiero Paltaroko  ir 5-oji gimnazijos. Šių 
mokyklų aštuntokų komandos dalyvavo varžytuvėse, kuriose parodė savo sumanumą ir žinias. Panevėžio Kazimiero 
Paltaroko gimnazijai atstovavo 5 sumaniausi aštuntokai, : Martynas Vaitiekūnas, 8a kl., Ieva Lesvinčiūnaitė, 8a 
kl.,  Rasa Rimšaitė, 8c kl., Nora Kondrotaitė, 8d kl., Rimantė Kučiauskaitė, 8d kl. Pirmojo etapo metu mokiniai 
keliavo Lietuvos istorijos labirintais ir parodė savo žinias apie reikšmingus mūsų šaliai įvykius. Sekančiuose etapuose 
klausimai buvo iš visų mokymosi dalykų, taip pat buvo praktinių klausimų, muzikinių užduočių ir mįslė dėžutėje. Vyko 
stipri kova tarp mokinių, nes jie turėjo parodyti ne tik istorines žinias, bet ir kitus įvairius dalykus prisiminti. 
Aštuntokams atlikus užduotis, komisija paskelbė nugalėtoją. „Sumaniausiu aštuntoku“ trijų mokyklų tarpe tapo 5-os 
gimnazijos aštuntokė Justina Gineitytė. O Kazimiero Paltaroko gimnazijos aštuntokė Ieva Lesvinčiūnaitė iškovojo 
geriausią vietą paltarokiečių tarpe. Sveikiname  Ievą! 

 

Socialinė pedagogė Edita 
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Kovo 11-osios- Lietuvos Nepriklausomybės dienos minėjimas 
 
 

 
,,Istorija, Laisvė- tai mūsų ryšys, “ poetine kalba 

pradėjo šventę vedantieji. Visi dalyvavusieji 5-11 
klasių mokiniai bei mokytojai giedojo Lietuvos himną. 

Istorijos mokytoja Alma Kazlauskienė kalbėjo: ,,50 
metų laukėme kovo 11-osios. Me esame, mes būsime. 
Dabar laikas iš naujo atrasti Jogailą, kuris suartino 
Lietuvą su Europa. Šiandien yra puiki proga daugiau 
sužinoti apie Jogailą.” 

Dramos studijos artistai, dainininkai ir muzikantai 
parodė kompoziciją ,,Gyvenimą tylejau visą.” 
Direktorė Gražina Gailiūnienė džiaugėsi: ,,Kovo 11-
ąją kasmet apdovanojame geriausius savo mokinius- 
,,Atžalyną”. Šiais mokslo metais mūsų mokiniai 
užėmė 14 prizinių vietų. Jūs – mūsų ateitis. Esu 

laiminga,  būdama gimnazijos direktore ir didžiuojuosi jumis – geriausiais mūsų mokiniais.” 
50- čiai pirmūnų bei kitiems pasižymėjusiems mokiniams direktorė ir pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė 

įteikė padėkas, puikius rožių žiedus. 
Mokytojos Zitos Pilkauskienės vadovaujamas choras atliko dainą ,,Auga žolė, auga gėlė”. 
Pradinių klasių mokiniai šventiniu rytmečiu paminėjo Kovo 11-ąją - Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. 

Aktų salėje mokiniai, mokytojai, tėveliai iškilmingai giedojo tautos himną. Gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė 
šia proga pasveikino visus šventės dalyvius. Vedantieji - penktokai Aušrinė ir Gvidas poetų posmais didžiavosi savo 
gimtuoju kraštu, kvietė jį mylėti ir branginti. Šventiškai nusiteikę pradinukai skyrė Lietuvai savo dainas ir šokius. 

 
Gimnazijos bendruomenė dalyvauja Olweus patyčių programoje 

 
2011-2012 m. mūsų gimnazija dalyvauja Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro įgyvendinamoje Olweus 

patyčių prevencijos programoje. Ši programa 2000 m. parengta Norvegijos specialistų ir pavadinta pirmojo pasaulyje 
mokslininko, 1966 m. pradėjusio tyrinėti patyčių reiškinį vaikų tarpe, Norvegijos Bergeno universiteto psichologijos 
profesoriaus Dan Olweus vardu. Programa taikoma visame pasaulyje ir pripažinta kaip efektyvi patyčių mažinimo 
priemonė tarp vaikų. Įgyvendinus šią programą, patyčių mastas mokykloje sumažėja 30-70%, pagerėja tvarka klasėje ir 
atsiranda pozityvios nuostatos mokyklos atžvilgiu. Programa skirta 3-10 kl. mokiniams, kurios tikslas – mažinti patyčių 
ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, mokant visą mokyklos personalą, pastebėti, atpažinti patyčias ir tinkamai į jas 
reaguoti. Nuosekliai (tačiau ne priešiškai) taikoma taisyklių sistema moko agresyvesnius vaikus labiau gerbti kitus 
žmones ir visuomenės normas. 

Patyčios -  tai pakartotinai ir ilgesnį laiką patiriami vieno ar kelių bendraamžių neigiami veiksmai (Olweus, 2008). 
Neigiami veiksmai – tai tikslingas siekis įskaudinti, įžeisti ar sukelti kitam žmogui kančią. Tokie veiksmai gali būti 
atliekami įvairiais būdais: 

- žodžiais – grasinant, pravardžiuojant, šaipantis ir pan.; 
- fiziniu kontaktu – stumdant, spardant, atiminėjant daiktus ir pan.; 
- netiesiogiai – tikslingai išstumiant iš grupės, spendžiant socialinius spąstus, rodant nepadorius 
       gestus, vaipantis ir pan. 

Patyčias nuo kito agresyvaus elgesio skiria tam tikri kriterijai: pasikartojimo (tęsiasi ilgą laiką), intencijos įskaudinti 
ar nuskriausti (daroma tyčia), jėgų disbalansas (nelygus santykis tarp skriaudžiamo ir skriaudėjo). 

Lapkričio mėnesį vyko visų 3-8 ir I-II gimnazijos klasių mokinių apklausa apie patyčias. Rezultatai parodė, jog 
gimnazijoje patyčias patiria 13,9 proc. mokinių, daugiausia 7 klasėse (40 proc.), patyčių nepatiria 4 kl. mokiniai. 

Gimnazijoje programa įgyvendinama trimis lygmenimis: individualiu, grupės, gimnazijos. Pastebėjus patyčias, 
gimnazijos personalas individualiai vykdo pokalbius su skriaudėjais ir patyrusiais patyčias mokiniais. Kai patyčios 
kartojasi, naudojamos gimnazijoje patvirtintos patyčių nuobaudų ,,kopėčios“,  bendradarbiaujama su mokinių tėvais. 
Nuo vasario mėnesio kas savaitę klasės auklėtojai organizuoja klasių valandėles 3-8 ir I-II gimnazijos klasių 
mokiniams, kuriose aptariamos prieš patyčias nukreiptos taisyklės, analizuojami įvairūs netinkamo elgesio atvejai, 
vyksta pokalbiai apie įvairius mokinių bendravimo aspektus, vaikų ir suaugusiųjų santykius, organizuojami bendri 
pozityvūs užsiėmimai (šventės, išvykos, stovyklavimas – visi klasės susibūrimai pramogoms gali pagerinti santykius 
tarp mokinių). Kovo mėnesį visa gimnazijos bendruomenė dalyvauja akcijoje ,,Savaitė be patyčių“, kurios metu vyksta 
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įvairūs renginiai: draugiškiausios penktos klasės rinkimai, draugiškos 3x3 krepšinio varžybos, pasakų ir filmų apie 
draugystę diena, sveikatingumo pamokėlė ,,Draugystės labui judame visi kartu“. Akcijos savaitę gimnazijoje 
svečiuojasi animacinių filmų herojai ir dalija malonias staigmenas. Mokiniai kviečiami sukurti gimnazijos ,,Draugystės 
knygą“.   

Didžiausia užduotis tenka gimnazijos suaugusiesiems – padėti skriaudžiamiems vaikams gimnazijoje jaustis 
saugiau, o skriaudėjams mokytis labiau gerbti kitus gimnazijos bendruomenės narius ir gyventi pagal visuomenėje 
galiojančias normas. Gimnazijos lygiu du kartus per mėnesį vyksta mokymų ir supervizijų užsiėmimai visam 
gimnazijos personalui, patyčių prevencijos programos koordinacinis komitetas  atstovauja programai bendruomenėje, 
tėvų susirinkimuose. 

Tikėtina, kad įgyvendinus programą gimnazijos mokytojai ir mokiniai gebės geriau pastebėti, atpažinti ir reaguoti į 
patyčias, padidės personalo kompetencija sprendžiant patyčių atvejus, patobulės mokinių konfliktų ir probleminių 
situacijų sprendimo įgūdžiai. Dėl šių pokyčių pagerės gimnazijos mikroklimatas, bendruomenės narių tarpusavio 
santykiai. Įgyvendinus programą, toliau bus taikomi Olweus programos komponentai, kasmet vykdoma mokinių 
apklausa. Tikėtina, kad patyčių sumažės 30-50 proc. 

 
Edita Dilienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, Olweus programos gimnazijoje koordinatorė 

2012 m. kovas 
 

Mokėmės viešai kalbėti 
 

IIga klasės gimnazistė Rasa Vėbraitė dalyvavo Vilniaus Mykolo Riomerio universitete programoje ,,Lyderių 
akademija“ seminare apie viešąjį kalbėjimą. Įgytas žinias kovo 5 – 14 dienomis Rasa perteikė mūsų gimnazijos I-II 
gimn. kl. mokiniams. Dešimtokė jiems kalbėjo apie tai, kaip reikėtų sakyti viešąją kalbą. Ji akcentavo, jog apklausus 
Amerikos jaunimą, paaiškėjo, jog jiems kalbėti auditorijai yra labai baisu. Taipogi priminė gan svarbų dalyką, kad 
reikia viešai kalbėti ne tik per lietuvių kalbos egzaminą, bet ir bandant įtikinti darbdavį, kad tu esi naudingas.  

Mano bendraklasei Rasai šios paskaitos puikiai pavyko: mokiniai liko patenkinti. Jiems tai buvo labai naudinga ir 
aktualu. Gimnazistams šios paskaitos padės pasiruošti lietuvių kalbos įskaitai, o gal pravers ir tolesniame gyvenime. 

 
J. žurnalistė Rūta Paukštytė IIga 

Sveikiname mokytoją Juozą Brazauską 

Penktadienį, kai visa Lietuva minėjo Knygnešio dieną, Vilniaus Rotušėje įvyko dienraščio „Respublika" 
Nacionalinių vertybių- 2011 metų apdovanojimo vakaras. Už aktyvias nacionalinių vertybių paieškas pagerbti iškiliausi 
Lietuvos žmonės, objektai, reiškiniai. Ketvirtus metus rašinių konkurse dalyvavo istorijos mokytojas ekspertas Juozas 
Brazauskas. Ankstesniuose konkursuose sėkmė lydėjo mokytojo parengtus mokinius. Šį kartą jo parengtas rašinys 
„Tautos dvasios puoselėtojas - Motiejus Valančius" puikiai įvertintas, o jo herojus - Žemaičių vyskupas Motiejus 
Valančius tapo nominantu kategorijoje „Žmogus istorinė asmenybė". Konkursui mokytojas parengė net 4 rašinius. 

 

 
 
 
 
 

Sveikiname visus bendruomenės narius 
su šv. Velykomis, su pavasariu! 

 
,,Žiburiuko“ redkolegija: Monika Lemežytė, Kamilė Šimonytė IVgb, Deividas Vyšniauskas IIIga, 

SimonasPetrauskas IIIgc ir redaktorė Regina Stumbrienė. 
Mūsų adresas: Panevėžys, vysk. Kazimiero Paltaroko 18 

Rašykite mums, laukiamejūsų laiškų. 
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