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 „Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane...“(Mt 19,14) 

Sausio 15 dieną Panevėžyje viešėjo šv. Jono kongregacijos vienuolis kun. Antuanas, šiuo metu dirbantis 
Indonezijoje. Jo iniciatyva daugelyje pasaulio vietų buvo pradėtas sėkmingai plintantis vaikų judėjimas "Vilties 
vaikai", kviečiantis Švč. Sakramento garbinimui. 12.00 ir 13.00 val. su kun. Antuanu susitiko mūsų gimnazijos 1-
4 kl. pradinukai. 

 Direktoriaus pavaduotoja doriniam ugdymui Kristina Rankelytė, nuotr. Stasio Skrebio  

 „Mano džiaugsmui nieko netrūksta" (Jn 3, 29) 

Sausio 19 d., Šventosios Bernadetos kuopos 
ateitininkų atstovai,  vyko į Pandėlio Šv. Onos 
kuopos įžodžio šventę - „Mano džiaugsmui nieko 
netrūksta“ (Jn 3,29) , kuri buvo skirta tikėjimo 
metams. Šventė prasidėjo Šv. Mišiomis, kurias 
aukojo J.E. vyskupas Jonas Kauneckas. Šv. Mišių 
metu ateitininkai davė įžodį. Antroji šventės dalis 
vyko Parapijos namuose,  kur mūsų gimnazijos 
ateitininkų atstovai demonstravo skaidres tema: „ 
Man teikia džiaugsmą...“, dalyvavo viktorinoje, 
dirbo grupelėse, linksminosi  ir susirado daug naujų 
draugų. 

Ateitininkai   

 
Meninio skaitymo konkursas 

Sausio 24 gimnazijoje vyko meninio skaitymo konkursas, kuriame dalyvavo 21 gimnazistas. 

Konkurso nugalėtojai: 5-8 klasių grupėje- Aušrinė Šerėnaitė, 6a kl. ir Mantas Anilionis, 8d kl.,  I-IV gimn. klasių 
grupėje- Gabrielė Prunskaitė, IIgc. ir Paulius Černas, IIIgc. 

IVgimn. klasių mokinių parengta kompozicija pagal lietuvių poetų eiles „Noriu kalbėtis su tavimi“. 
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Interviu 

Vėjuotą, tačiau saulėtą popietę jaunoji žurnalistė Monika Peleckytė šnekučiavosi su jau antrus metus 
Panevėžio miesto meninio skaitymo konkurse dalyvavusia ir laureate tapusia Aušrine Šerėnaite. Ji – aktyvi,veikli, 
visada besišypsanti paauglė. 

Monika: ,,Visai neseniai užėmei prizinę vietą miesto  meninio skaitymo konkurse, vedi renginius, galima prisiminti 
ir kitus tavo laimėjimus. Kaip tai vertini tu pati? 

Aušrinė Šerėnaitė 6a kl. : ,,Džiaugiuosi tom akimirkom, kai tampu laureate, kad galiu nuolat tobulėti. Kiekvienas 
renginys man labai svarbus,  tai lyg mažytė pakopa, padedanti man save išreikšti ir realizuoti“. 

Monika: ,,Ar jautiesi pranašesnė už savo bendrakalsius?“ 

Aušrinė:  ,,Tikrai ne. Kiekvienas yra kažkuo išskirtinis, visi gali pasiekti tai, ką pasiekiau aš“. 

Monika: ,,Pastebėjau, jog meninio skaitymo konkursą salėje stebėjo tavo seserys. Tau svarbus jų palaikymas, 
pritarimas“? 

Aušrinė: ,,Man visada buvo svarbiausia jų nuomonė. Seserys ir mama mane išklauso, pataria, veda teisingu 
keliu.Žinoma, ir tėtis, dažnai  paprašo ką nors padeklamuoti“. 

Monika: ,,Ar galvoji savo ateitį sieti su menu?“ 

Aušrinė: ,,Dar negalvoju apie tai, tačiau nemanau. kad tai bus pagrindinis mano užsiėmimas“. 

Monika: ,,Ar mokytojai tavęs neišskiria iš kitų mokinių“? 

Aušrinė:  ,,To aš nepastebėjau. Galbūt tik lietuvių kalbos pamokose esu labiau matoma, nes ta sritis man artima ir 
suprantama“. 

Monika: ,,Ar draugės, bendraklasiai tau nepavydi populiarumo, pasiekimų“? 

Aušrinė: ,,Būna, tačiau stengiuosi į tai nereaguoti“. (juokiasi). 

Monika: ,,Turbūt daug skaitai“? 

Aušrinė: ,,Anksčiau skaitydavau daugiau, dabar stengiuosi savo dieną skirti  svarbesniems dalykams. Tačiau 
knyga yra puiki atsipalaidavimo priemonė, todėl paimu ją į rankas savaitgaliais ar laisvu metu“. 

Monika: ,,Koks tavo didžiausias pasiekimas?“ 

Aušrinė: ,,Praėjusiais metais patekau į respublikinį Lietuvos moksleivių meninio skaitymo etapą ir ten varžiausi 
su geriausiais Lietuvos skaitovais. Iškovojau ketvirtą vietą. Man buvo garbė ten dalyvauti.“ 

Monika: ,, Nors esi dar tik šeštokė, o jau turi nemažai laimėjimų. O vistiek tu esi kukli ir miela. Linkiu ir toliau 
tokiai išlikti. Ačiū už pokalbį.“ 

Lietuvos ,,Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių Šviesos šventė 

2013 m. vasario 3 d. mūsų gimnazija atvėrė duris Lietuvos „Tikėjimo ir Šviesos“ bendruomenių Šviesos šventei, 
kurioje dalyvavo ypatingi svečiai - apaštalinis nuncijus Luigi Bonazzi ir kardinolas Audrys Juozas Bačkis. Šventė 
prasidėjo šv. Mišiomis Kristaus Karaliaus katedroje, vėliau tęsėsi gimnazijoje agape, tikėjimo patirties 
pasidalijimu grupelėse, pantomima, malda ir kt. Nuoširdžiai dėkojame, turėję galimybę pasidalinti šventės 
džiaugsmu. 
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Gimnazijos skaitovai – nugalėtojai mieste 

 

Vasario 5 dieną vyko miesto Meninio skaitymo konkursas. Jau tapo tradicija -be laimėjimų iš jo negrįžti, tad 
džiaugiamės ir šių metų prasmingais apdovanojimais: 6a klasės mokinė Aušrinė Šerėnaitė laimėjo II vietą 5-8 
klasių skaitovų grupėje, o dvyliktokų meninė kompozicija „Kas tu esi?'' pagal lietuvių poetų eiles ir apaštalo 
Pauliaus pirmąjį laišką korintiečiams atskleidė skaitovų Luko Benašo, Jokūbo Tulabos, Jono Radvensko, Tito 
Pirugio, Viktorijos Visickaitės, Gretos Zaukevičiūtės brandą bei meninius gebėjimus. Ši skaitovų grupė   užėmė I-
ąją vietą. Kompozicija kovo 20 dieną atstovaus Panevėžio miestui regiono konkurse Biržuose. Dėkojame 
mokytojams Vidai Gaušienei, Alinai Bardauskienei, Zitai Kontrimienei, rengusiems laureatus, ir linkime meninio 
žodžio įtaigumo.  

Lietuvių kalbos mokytojų metodikos būrelio pirmininkė, 

Nuotr. Karolinos Bataitytės   

Moksleivių parlamentas dirba 

Dažnai gimnazijoje girdimos frazės „mokykloje nuobodu“ ir „trūksta renginių“ jau nieko nebestebina. Kyla 
klausimas, ar mokykloje yra institucija, atsakinga už mokinių interesus? Nežinantiems – taip, yra, ir ji vadinama 
mokinių parlamentu. Dauguma vaikų nepastebi parlamento veiklos, nežino, kokie mokiniai jam priklauso, dar 
blogiau, net nenumano, kas tai yra. Negalime būti abejingi ir palikti jus nežinioje, todėl šio straipsnio paskirtis – 
supažindint su mokinių parlamentu. Kas tai? Pavadinimas atrodo pernelyg oficialus ir šiek tiek gąsdinantis? Ne, 
jis tiesiog sudaro tokią viziją. Atskleidžia, kad buvimas parlamento nariu, tai reiškia prisiimti didžiulę 
atsakomybę ir nusiteikti nuoširdžiam darbui. Dalinimasis net beprotiškiausiais sumanymais, vienas kito pildymas 
ir kritikavimas leidžia subrandinti idėjas, kurios vėliau virsta realiais projektais ir renginiais. Džiaugiamės 
tradicija tapusiomis gimnazistų krikštynomis ir Šv. Valentino dienos romantiškomis atrakcijomis. Kita vertus, 
mokinių parlamento veikla neapsiriboja vien gimnazija. Tenka bendrauti ir bendradarbiauti su kitų mokyklų 
parlamentais. O kas gali būti geriau už bendravimą su įdomiais, linksmais ir veikliais žmonėmis? Puiku, kai 
pareigos tampa malonumu! Svarbu pabrėžti ir tai, kad bendravimas susijęs su tolerancija. Parlamento veiklą 
sudaro begalė sričių, pavyzdžiui:masinių renginių organizavimas, scenarijaus kūrimas, fotografija, vaizdinės 
medžiagos dizainas, viešieji ryšiai, mokyklos problemų, trūkumų ir privalumų nagrinėjimas, todėl nesunku pritapti 
ir galbūt netgi atrasti, kur galėtum realizuoti save. 
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Mokinių parlamentas siekia praskaidrinti nuotaiką kiekvienam. Norime, kad įvertintumėte nuoširdžias 
pastangas. Kad mokykloje nebūtų nuobodu ir liūdna, raginame dalyvauti visuose gimnazijoje vykstančiuose 
renginiuose. Taip pat kviečiame prisidėti prie mūsų veiklos, esame atviri visoms jūsų idėjoms, skundams ir 
prašymams. Abejingumas skatina sąstingį, todėl labai svarbu nuolat augti. O tobulėjimą skatina ne kas kitas kaip 
žmonių bendravimas. 

Gertrūda Pranaitytė, IV gb klasės abiturientė, gimnazijos moksleivių parlamento viceprezidentė 

Maironiečių draugijos konferencijoje 

Vasario 8 dieną maironietė Diana Malickaitė (IIgd kl.) ir maironiečių būrelio vadovė Regina Stumbrienė 
dalyvavo Lietuvos Maironiečių draugijos konferencijoje „Antanas Mackevičius ir Maironis - lietuvių tautos 
didžiavyriai", kuri vyko Vilniaus Universitete. Diana skaitė pranešimą „Juos vienijo meilė Tėvynei". Maironietę 
konsultavo maironiečių būrelio vadovė Regina Stumbrienė ir lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena 
Savickienė. Dianai Malickaitei (IIgd) ir ją konsultavusioms mokytojoms buvo įteikti Lietuvos Maironiečių 
draugijos pirmininko Eugenijaus Urbono padėkos raštai. 

 

Renku ir iliustruoju Metų knygą 

Vasario 19-ąją Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės – Bitės viešosios bibliotekos Vaikų ir jaunimo 
literatūros centre vyko kasmetinės akcijos „Metų knygos rinkimai“ baigiamasis renginys. Mūsų gimnazijos 
pradinukai ne tik skaitė ir aktyviai rinko Metų knygą, bet ir iliustravo labiausiai patikusią knygelę. Renginio 
metu buvo apdovanoti piešinių konkurso „Iliustruoju Metų knygą“ geriausių darbų autoriai - VšĮ Panevėžio 
Kazimiero Paltaroko gimnazijos mokiniai: Reda Tamelytė, Rugilė Garbaliauskaitė, Ieva Daugirdaitė iš 2b klasės, 
Greta Gribėnaitė ir Greta Vaitekūnaitė iš 2c klasės, Rusnė Liukpetrytė iš 3a, Miglė Šuminaitė iš 3b, Vaiva 
Kanapeckaitė -3c, Aušrinė Macijauskaitė, Ugnė Stasiūnaitytė, Danielė Brazauskaitė iš 4b klasės, Kotryna 
Railaitė iš 4c . Po apdovanojimų žiūrėjome Arkadijaus Vinokuro edukacinį spektaklį pagal H. K. Anderseno 
pasaką „Mergaitė su degtukais“.  

Rasa Žakaitienė, pradinių klasių mokytoja 

 

Šimtadienio šventė 

Gimnazijoje praūžė tradicinis „Šimtadienis". Tai laiko riba, kai pradedama skaičiuoti 100 dienų, likusių iki 
abitūros egzaminų. Tautiškai pasipuošę vienuoliktokai pakvietė visus į seklytėlę pašokti, padainuoti, padūkti. O 
,,sveteliai“ abiturientai - ,,graikai“, meksikiečiai“ ir ,,rusai“ kūrė daugiatautės kultūros šventę. Gimnazijos 
muzikantai atliko lietuvišką liaudišką muziką. Grojo ir skudučiais. Direktorė Gražina Gailiūnienė tarmiškai 
prakalbino abiturientus: ,,Dvylika metų jus mylėjau, globojau, bet tas laikas jau baigėsi. Ką išmokote, teks 
parodyti per egzaminus. Dar per 100 dienų daug galima padaryti. Linkiu jums geros sveikatos, ištvermės, 
susikaupimo.“                                                                                                                                                                                                             
IVga gimnazistai, pasipuošę graikiškais rūbais, šoko ,,Sirtakį“. Gražią meilės istoriją suvaidino, šoko 
,,meksikiečiai“ – IVgb su aulėtoja Ramune Nefiene, o ,,rusai“- IVgc - ,,Kalinką“. Auklėtoja Jolanta Balčiūnienė 
suvaidino dainininkę Alą Pugačiovą.  Ir vėl skambėjo  lietuviška muzika, 11-okai- dramos studijos artistai- 
vaidino dvyliktokus, jų meilės istorijas ir pokštus... Šventę apvainikavo iškilmingas jumoristinių vinječių įteikimas 
abiturientų klasėms. Nuskambėjo dvyliktokų daina ,, 100 dienelių“.  Sėkmės Jums, abiturientai! 
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S. Skrebio nuotraukoje -abiturientai dainuoja Šimtadienio šventėje. 

   

Kovo 11-osios minėjimas 

Gimnazijoje buvo minima Kovo 11-oji - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena. Šventės metu mūsų 
pradinių klasių mokiniai daina ir liaudies šokiu pažymėjo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną. Grožėjomės 
ne tik meniniais mažųjų mokinukų gebėjimais, bet ir džiaugėmės vykusių lietuvių kalbos, matematikos bei anglų 
kalbos olimpiadų rezultatais. Šių olimpiadų laimėtojai buvo apdovanoti gimnazijos direktorės padėkos raštais. 

 

Mokytojas Juozas Brazauskas apdovanotas G. Petkevičaitės – Bitės medaliu 

Kovo 18 d.  J. Miltinio dramos teatre buvo apdovanoti Gabrielės Petkevičaitės-Bitės atminimo medalio 
„Tarnaukite Lietuvai“ laureatai. G.Petkevičaitės-Bitės atminimo medaliu „Tarnaukite Lietuvai“ už 
parlamentarizmo tradicijų puoselėjimą ir skleidimą apdovanotas mūsų gimnazijos istorijos mokytojas ekspertas 
Juozas Brazauskas. Sveikiname! 

Svečiuose Estijos Tartų miesto Mart Reinik pagrindinė mokykla   

Kovo 13-14 dienomis gimnazijoje viešėjo 60 svečių iš Estijos Tartų Mart Reinik pagrindinės mokyklos. Estai 
mums padovanojo nuotaikingą koncertą: grojo pučiamųjų orkestras, dainavo ir šoko merginų grupės. Mes svečius 
supažindinome su gimnazijos istorija ir dabartimi. IIa gimnazijos klasės mokiniai, paskatinti mokytojų 
R.Gibienės ir A.Kazlauskienės, parengė ir anglų kalba pravedė ekskursiją po miesto centrą. Mūsų svečiai buvo 
pakviesti apsilankyti Panevėžio savivaldybėje, kurioje juos pasveikino miesto valdžia ir įteikė dovanų. Manome, 
kad abi pusės susitikimu liko patenkintos. Mūsų mokiniai džiaugiasi, kad galėjo susipažinti su įdomia estų 
kultūra, išgirsti jų kalbą. 

 

 

 

 

Direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė   
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Frankofonijos šventė 

Kovo 19 d. Kazimiero Paltaroko gimnazijoje vyko miesto mokyklų frankofonijos šventė. Dalyvavo J. 
Balčikonio, Žemkalnio, 5- osios , Minties gimnazijos ir Saulėtekio progimnazijos atstovai. Šventę pradėjo mūsų 
gimnazistai spektakliu „Tėtis", pagal F. Sagan romaną „Sveikas, liūdesy". Programa buvo žaisminga ir įvairi. 
Klausėmės prancūziškos kalbos, dainų, eilių ir mėgavomės šios tautos šokiais. 

Prancūzų kalbos mokytoja Violeta Mackuvienė 

 

VI Regioninis liaudiškų šokių festivalis „SAULA RIDUOLĖLA – 2013“  

 

Nuotr. Gražinos Bataitienės 

Kovo 15 d. 3b, 3c, 4a ir 4c klasių tautinių šokių atlikėjai dalyvavo VI  Regioniniame vaikų ir jaunimo 
liaudiškų šokių festivalyje „Saula riduolėla – 2013“, kuris vyko Panevėžio bendruomenių rūmuose. Mokinius 
parengė vadovė Zita Rimkuvienė ir mokytojos: Onutė Meškauskienė, Vilma Palepšienė, Gražina Bataitienė. Šokių 
pynėje susitikome kolektyvus ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Latvijos. Mums šis gražus ir prasmingas liaudies šokių 
festivalis – tai meilę tautos menui ugdanti pamoka. 

Konkursas ,,Talentai 2013“ 

Balandžio 4 dieną į aktų salę susirinko talentingiausi ir drąsiausi mūsų gimnazijos mokiniai. Birbyne grojo 
Kristijonas Milinis iš 5a, šeštokė Erika Jaškūnaitė atliko dainą iš filmo ,,Titanikas“, 5a klasės mokinys Titas 
Augulis su draugu pademonstravo dziudo veiksmus, gražiai dainavo septintokė Rugilė Verseckaitė, o Benas 
Svetika užgrojo smuiku. Turbūt daug ką sužavėjo Tomo Ojedos jamacha atlikta melodija. 5a klasės mergaitės 
susibūrė į grupelę ,,Big bail“, jų klasiokės dainavo ,,Man patinka taip gyventi“. Saulė Svetikaitė Ir Ieva 
Marcinkevičiūtė iš 5a demonstravo savo piešinius. Vaida Kielaitė rodė savo fotografijas tema ,,Lietuvos dvarai ir 
sodybos“. Abiturientė Laura Kuliešaitė per dvejus metus pasiuvo daug gražių jaunatviškų vasarinių suknučių, 
kurias pademonstravo su savo klasės draugėmis. Izabelė Palubinskaitė, Edita Stankevičiūtė ir Ineta Katkūnaitė 
kaip žavūs modeliai rodė savo pasiūtas sukneles. Jau užaugo mūsų sportinių šokių atlikėjai – Kamilė Giedrikaitė 
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ir Karolis Stanynas (Igc kl.), kurie sužavėjo visus iškilmingu tango, puikiais rūbais. Talentingų mokinių 
pasirodymą vertino muzikos mokytoja Zita Pilkauskienė, dailės – Aida Bijanskienė, šokėjas Gintaras Petraitis, 
direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė ir moksleivių parlamento viceprezidentė Gertrūda Pranaitytė 
(IVgb). 

 Nuostabu, kad moksleiviai, daug laiko skirdami mokymuisi, lavina savo pomėgius, gabumus, taip 
pradžiugindami savo tėvelius, mokytojus ir draugus. O gal tai padės, renkantis gyvenimo kelią? 

Kunigo A. Lipniūno atminimui 

Kovo 22 d. 4c klasės mokiniai dalyvavo Panevėžio Alfonso Lipniūno pagrindinės mokyklos renginyje. 
Liturginiu šokiu „Šlovinkim Viešpatį“ pagerbė kunigo A. Lipniūno atminimą. 

Mokytoja metodininkė Gražina Bataitienė 

Sveikiname Matą Rožėną 

Lietuvos Respublikos Aplinkos ministerija inicijuoja projektą „Aš – Žalias“. Šis projektas skleidžia ekologines 
idėjas, skatina rūšiuoti ir atsakingai vartoti. Projekto iniciatoriai kvietė žaisti žaidimą, kurio tikslas – surūšiuoti 
kuo daugiau namuose atsirandančių atliekų. Jas „pele“ reikėjo nutempti į plastiko, stiklo, popieriaus, bendrų 
atliekų konteinerius arba į atliekų surinkimo aikštelę. 

3a klasės mokinys MATAS ROŽĖNAS  aktyviai įsijungė į šį žaidimą, kaupė taškus ir kovojo dėl vietos 
rezultatų lentelėje.  Matas tapo geriausiu  žaidėju. Kovo 20-ąją – Žemės dieną - Vilniuje žaidimo iniciatoriai 
Matui  įteikė prizą – sėdmaišį. 

3a klasės draugai ir mokytoja Danguolė Kepalienė 

Piligriminė kelionė Vilniuje 

Didįjį ketvirtadienį (kovo 28d.), užbaigiant Gavėnią ir pasitinkant šv. Velykas, būrelis gimnazijos mokytojų 
dalyvavo piligriminėje kelionėje Vilniuje, eidami „Gailestingumo kelią", kuris atskleidžia XX amžiuje šv. Faustinai 
Kovalskai bei pal. kun. Mykolui Sopočkai perduotą Dievo gailestingumo žinią ir sujungia su ja susijusias Vilniaus 
miesto vietas bei žmones. 

Vaikų Velykėlės 

Pažadinus, kas buvo užmigdyta, 
Velykų saulė patekėjo rytą. 

Ryto saulės ir gimnazijos skambučio pažadinti pradinukai po atostogų rinkosi į salę švęsti Vaikų Velykėlių. 
Daug džiaugsmo patyrėme šokdami ratelius, rungtyniaudami estafetėse. Grožėjomės margučių raštais, tikrinome jų 
stiprumą. O kokia šventė be margučių ridenimo!  Su gera nuotaika bus smagiau ir į mokslus kibti. 

Mokytoja Rita Ratkevičiūtė 

Tarptautinis Comenius projektas ,,Aplinkos išsaugojimas mūsų mieste ir Europoje“ 

Kas atsitinka su šiukšlėmis po to, kai mes jas išmetam? Atsakymą į šį klausimą pabandė surasti gimnazistai 
specialiojoje Panevėžio autotransporto įmonėje. Šios temos aktualijomis Comenius projekto „Aplinkos išsaugojimas 
mūsų mieste ir Europoje“ dalyviai: mokyklos direktorė Gražina Gailiūnienė, projekto vadovė mokytoja Meilutė 
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Balbieriūtė, mokiniai Vilius Vaitiekūnas, Gelmina Zdanevičiūtė, Laura Janulevičiūtė, Agnė Baguškaitė ir 
mokytojai: Nijolė Cimbalienė, Aida Bijanskienė, Aleksandras Kuzmickas antrąją balandžio savaitę dalinosi 
Portugalijoje Santa Marijos da Feiros mieste 

Apie kelionę į Portugaliją, Santa Marija da Feiros miestą 

Kelionė į Portugaliją buvo vienas nuostabiausių įvykių mano gyvenime. Prieš išvykstant net negalėjau 
įsivaizduoti, kad nepilna savaitė, praleista svečioje šalyje, bus tokia nepaprasta. Visur augančios palmės, apelsinų 
bei citrinų medžiai, tvarkingi miestai ir, žinoma, Atlanto vandenynas tiesiog užgniaužė kvapą. Nors ši šalis be 
galo graži, tačiau patį didžiausią įspūdį man padarė joje gyvenantys žmonės. Visi mano sutikti portugalai buvo 
labai draugiški, su jais niekada nebūdavo liūdna, šie žmonės puikiai moka juokauti. Mane priėmusi šeima buvo 
man nepaprastai draugiška, todėl jaučiausi lyg namie. Kiekviena akimirka, praleista Santa Maria da Feira mieste- 
įdomi ir linksma. Todėl galiu užtikrintai sakyti, kad aš tikrai nepamiršiu šio krašto. 

Portugalai labai draugiški, nuoširdūs ir linksmi žmonės, todėl,  jei man pasitaikytų galimybė dar kartą 
aplankyti šią šalį, tikrai nepraleisčiau tokios progos. Už visą šitą patirtą džiaugsmą esu dėkinga Comenius 
projekto organizatoriams, suteikusiems man galimybę pažinti tiek nuostabių žmonių. 

Laura Janulevičiūtė Igd 

 

 

Lietuviškos impresijos iš Portugalijos sugrįžus 

Portugalija… Važiuodamas čia, nesitikėjau, kad patirsiu ir pamatysiu ten tiek daug. Comenius projekto 
organizatorių dėka susipažinau su daug įvairių žmonių, susiradau naujų draugų, pakeičiau savo požiūrį apie 
svetimas valstybes. Didelį įspūdį paliko portugalų svetingumas ir bendravimas, nevaržomas jokių barjerų. Dabar 
esu tikras, kad jaunimas visame pasaulyje yra labai panašus, nes bendraudamas su portugalais, turkais, vokiečiais 
ar kitais Comenius dalyviais nejaučiau jokio kultūrinio ar kokio kito barjero. Portugalų svetingumas atsispindėjo 
mokyklos mokinių paslaugume, pastangose sudarant mums programą, taip pat šeimos, kurioje aš gyvenau, narių 
atsidavime kuriant man jaukią aplinką. Portugalijoje papildžiau savo žinias apie kitas šalis, pamačiau tikrai 
įspūdingą Porto miestą, portugalų pastangas rūšiavimo ir ekologijos srityse. Projektas taip pat leido susipažinti ir 
su Santa Marija Da Feiros  miesto mokykla, kuri pribloškė savo dydžiu, teikiamomis pramogomis (pvz.: per 
pertraukas mokiniai gali žaisti biliardą ar tenisą), saugumu, patekimo į mokyklą kontrole, mokytojų žaismingumu 
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ir noru bendrauti. Tačiau ne viskas taip jau tobula,  kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio,  nors mokykla ir 
pribloškė savo turima technika ir erdvumu, tačiau maistas šioje įstaigoje išties prastas. Manau, kiekvienas, kuris 
skundžias mūsų mokyklos maistu, turėtų išbandyti tai, ką mes valgėm ten. Taip pat buvo kiek neįprasta, kad 
mokytojai ir mokiniai mokykloje vaikšto su striukėmis, nes pastatas yra nešildomas. (Žinoma, nors ten pavasaris 
ateina anksčiau, bet vis tiek buvo šaltoka). Dar vienas neįprastas dalykas, kuris netgi šiek tiek trukdė - tai 
portugalų baimė kalbėti angliškai. Bet visus šiuos nesklandumus ir trūkumus su kaupu kompensavo Portugalijos 
gamta: palmės, kalnai, vandenynas ir gausybė citrinmedžių bei apelsinmedžių. Džiaugiuosi dalyvaudamas 
Comenius projekte, kad galiu pamatyti šią šalį ir, pasitaikius progai, kelionę pakartočiau. 

Vilius Vaitiekūnas, IIIgc klasė 

Comenius projekto dalyviai Portugalijoje 

Projekto veikla įsibėgėja: aplankyta Portugalija, II-asis projekto dalyvių susitikimas patvirtino dar sykį, kaip 
mokiniams ir mokytojams reikia šių susibūrimų. Feiros miestelio vidurinės mokyklos bendruomenė buvo svetinga ir 
rėmė projekto veiklą. 

Vandens dvasios, magiškos žemės jėgos, varomos vėjo ir oro, šviesos blyksniai, ugnies rijikai:  Santa Maria de 
Feira vidurinės mokyklos scena parodė nuostabų šou, simbolizuojantį  projektą „Aplinkos išsaugojimas vietoje ir 
Europos mastu“. Projekto tikslas  - skiepyti aplinkos išsaugojimo idėją mokyklų bendruomenėms, šeimoms ir t.t. 
Vadovaujant  koordinatoriui Walteriui Schmalenstroer iš Warendorfo miesto Marijos gimnazijos (Vokietija),  
dirba mokyklos iš Lietuvos (Panevėžys), Italijos (Novara), Vengrijos (Budapeštas),  Prancūzijos (Bordeaux,), 
Švedijos (Striomstadas) ir  Turkijos ((Istambulas). 

Ugnis, vanduo, žemė  ir oras – mūsų planetos pagrindiniai elementai. Be saulės energijos, švaraus vandens ir 
oro  nėra gyvybės – atrodo taip gerai visiems žinoma tiesa. Mūsų žemėje mes visi gimėme. Šiandien šie  elementai 
pavojuje. Oro ir vandens užterštumas, energijos eikvojimas, žemės gelmių ardymas ir šiukšlinimas darosi pavojingi 
patiems mums. Yra sukurtos strategijos, kad išsaugotume aplinką kitoms kartoms. Taigi tai ir yra Comenius 
projekto  tema. Portugalijoje viešėjo 300 svečių. 

Šiukšlių tema buvo nagrinėjama portugališkame susitikime. Visos partnerinės mokyklos ruošėsi labai 
intensyviai. Buvo tiriamas šiukšlių atsiradimas mokyklose; įvertintos šalių šiukšlių surinkimo sistemos. Mokiniai 
ir mokytojai bandė diskutuoti, kaip galima pagerinti esamą situaciją. Nė vienoje mokykloje šiukšlių rūšiavimas 
nevyksta dėl įvairių priežasčių. Pokalbiuose buvo bene labiausiai pabrėžta, kad svarbiau yra  kuo mažiau 
šiukšlinti. Čia mūsų gimnazija tikrai galėjo pasigirti, nes mes surinkome mažiausia šiukšlių per Šiukšlių dieną. 
Vokiečiai, portugalai ir vengrai išmeta labai daug plastiko (sulčių, jogurto pakuotės). Šių mokyklų bendruomenės 
turi apie ką pagalvoti. Susitikime buvo ne tik pristatoma, kas nuveikta mokyklose ir diskutuota, bet susipažinta ir 
praktiškai: apsilankyta popieriaus, kamščio perdirbimo įmonėse. Portugalija yra didžiausia kamščio gamintoja ir 
eksportuotoja. Kaip tik  Santa Maria de Feiros regionas yra pirmaujantis kamščio produktų gamyboje. Antrinis 
kamščio panaudojimas vaidina čia didžiulį vaidmenį. Labai puikiai matėme, kaip iš kamščio atliekų, kurias 
gamykla perka, jas susmulkinus, gaminamos sienų stadionų ir grindų dangos, stendai, rankinukai, izoliacinės 
medžiagos, technikos detalės. Papildomai aplankytas Porto miestas žavėjo visus savo unikalia padėtimi (išsidėstęs 
palei Douro upės, įtekančios į Atlanto vandenyną, žiotis). Portugalai buvo labai svetingi. Pažinom  šios pietų 
Europos valstybės kultūrą, mokytojai klausėsi ilgesingų fado dainų. Susipažinom, paragavom  tradicinių 
portugališkų  valgių. Dar kartą suvokėm užsienio kalbų mokėjimo svarbą, nes be jų komunikacija būtų skurdi arba 
jos nebūtų visai.  Gražu, kad susitikime skambėjo visos trys Europos Sąjungos kalbos: anglų, prancūzų ir vokiečių. 
Portugalų Feiros vidurinės mokyklos direktorė  Lucinda Maria Mendes Ferreira, jos kolegos, mokiniai ir mokinių 
tėvai labai labai stengėsi, kad svečiai jaustųsi gerai.  

Projekto koordinatorė mokytoja Meilutė Balbieriūtė 
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17-asis jaunųjų maltiečių sąskrydis 

Atvelykio savaitgalį Kaune, Kauno Prano Daunio aklųjų ir silpnaregių ugdymo centre, nudundėjo tradicinis 
17-asis Jaunųjų maltiečių sąskrydis. Jaunųjų savanorių nuotaikos nesugadino nei snieguotas oras, nei 
pasivažinėjimas Kauno viešuoju transportu. Jaunieji maltiečiai pasidalino 5 įdomiausiais faktais apie savo miestų 
grupes – vieni buvo smagiausi, kiti gražiausi, o dar kiti didžiavosi puikiais vadovais, Teko pristatyti namų darbus 
– filmukus, atskleidžiančius, ką kiekvienai grupei reiškia būti jaunuoju maltiečiu. Be to -pradėta Jaunųjų 
maltiečių dvidešimtmečio šventė. Atidarymo metu visi jaunuoliai buvo skirstyti į grupeles. Po pietų jaunųjų 
savanorių ir jų vadovų laukė įdomi ekskursija po Kauno senamiestį bei įvairi veikla visą likusią dienos dalį. Kitos 
dienos rytą, jaunieji maltiečiai dalyvavo Šv. Mišiose Kauno Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kuriose jie skaitė skaitinius. 
Taigi, savaitgalis, prabėgęs kaip akimirksnis, padovanojo daug gražių įspūdžių. Jaunieji maltiečiai turėjo galimybę 
ir vėl susitikti vieni su kitais, pamatyti nelankytų vietų, patirti džiugių akimirkų. Šie susitikimai moko mus ir 
padeda puoselėti svarbias vertybes – tikėjimą, viltį, užuojautą, draugiškumą, sugebėjimą džiaugtis mažais 
stebuklais. 

Agnė Šidlauskaitė IIIgc 

VII-asis respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis „Draugų būryje 2013" 

Panevėžio Šaltinio pagrindinėje mokykloje vyko VII-asis respublikinis šiuolaikinio šokio festivalis ,,Draugų 
būryje 2013", kuriame dalyvavo mūsų gimnazijos 2a, 2b, 4b klasių ir III gimnazijos klasių šokėjai, vadovaujami 
šokių mokytojo Gintaro Petraičio. Festivalyje jie atliko įvairaus stiliaus šokius: antrokai šoko ,,Šou", ketvirtokai 
,,Gatvės", o gimnazistai varžėsi charakterinio šokio kategorijose. Buvo smagu šėlti draugų būryje, save parodyti ir į 
kitus pažiūrėti. 

Mokytoja Sonata Marcinkevičienė 
 

Rinkimai į naująjį gimnazijos moksleivių parlamentą 

Balandžio 25 dieną gimnazijoje vyko ataskaitinė – rinkiminė mokinių parlamento konferencija ir rinkimai į 
naują gimnazijos moksleivių parlamentą. Gimnazijos mokinių prezidentas Martynas Manikas apžvelgė mokinių 
parlamento veiklą per 2011 - 2012 m. m. ir 2012 – 2013 m. m. . Su džiaugsmu esami ir būsimi parlamento nariai 
sutiko direktorės Gražinos Gailiūnienės pateiktą informaciją apie galimybę nuo rugsėjo įsikurti 100- ajame 
kabinete. Į naujai renkamą mokinių parlamentą pretendavo 14 kandidatų. Į mokinių parlamentą pateko 11 
daugiausia rinkėjų balsų surinkusių mokinių: 

1. Eimantas Kubilius IId – 143 balsų. 
2. Jurinta Bartaševičiūtė IId – 142 balsų. 
3. Lukas Motiejūnas IId – 141 balsų. 
4. Kotryna Demiančukaitė IId – 140 balsų. 
5. Gabrielė Grybaitė IIa – 140 balsų. 
6. Diana Malickaitė IId – 133 balsai. 
7. Gelmina Zdanevičiūtė – 133 balsai. 
8. Simona Karečkaitė – 132 balsai. 
9. Nora Kondrotaitė – 102 balsai. 
10. Agnė Adomavičiūtė – 100 balsų. 
11. Alvydė Varatinskaitė – 100 balsų. 

Sveikiname naujuosius mokinių parlamento narius. 

Mokinių parlamento kuratorė Vida Rudokienė 
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Tarptautiniame teatrų festivalyje 

Balandžio 26-28 dienomis 
mes, mokyklos teatro grupelė, 
dalyvavome Tarptautiniame   
teatrų    frankofonijos 
festivalyje Alytuje „Premiers 
Rideaux". Parodę spektaklį 
„Papa",     laimėjome     
apdovanojimą  už puikią 
prancūzų kalbą, kurią lengvai 
galėjo suprasti kiekvienas 
žiūrovas. Dienos neprabėgo 
veltui. Pamatėme gausybę 
nuostabių pasirodymų iš 
Kauno, Alytaus, Vilniaus, 
Varėnos, Šiaulių, Anykščių   
ir net Ankaros.   Dalyvavome 
užsiėmimuose, kuriuose 
mokėmės valdyti kūno judesius, kvėpavimą ir koncentraciją. Sukurtas mizanscenas vėliau turėjome 
pademonstruoti kitiems renginio dalyviams.   Šio renginio metu   susitikome daug svetingų ir malonių žmonių, 
susiradome naujų draugų. 
Dėkojame rengėjams už nuostabų festivalį, taip pat mūsų mokytojoms Alinai ir Violetai už tai, kad parengė mus ir 
važiavo kartu.                                          

Beatričė Lukėnaitė 

   

 

Gimnazijos mokinių prezidento rinkimai 

Gimnnazijos mokinių prezidente  išrinkta Gabrielė Grybaitė (II ga klasė), 

viceprezidente tapo Diana Malickaitė (II gd klasė).  

Linkime  kūrybingumo, sėkmės ir draugų palaikymo! 
 

 

Sveikiname! 

Eveliną Armonaitę  (IVb kl.) – miesto mokinių istorijos olimpiadoje užėmusią  III vietą.  

6a klasės mokinį Gvidą Šidlauską, XIII respubikinėje LOGO olimpiadoje žaidimų rungtyje užėmusį III vietą. 

Atvirose pradinio techninio modeliavimo varžybose, skirtose Dariaus ir Girėno skrydžio per Atlantą 80 – čiui paminėti- 
Moksleivių namuose 3 c kl. Motiejus Slivka iškovojo II vietą, o Bronius Kasparas Lelys- II 

 

 

Miesto pradinių klasių mokinių kompiuterinės viktorinos „Kalbėkime ir draugaukime" I vietos nugalėtojus: Jona Vainutį 
(3a kl.), Eglę Mašauskaitę (3a kl.), Antaną Vasiliauską (3b kl.), Bronių Kasparą Lelį (3c kl.), Domą Mažuolį (3c kl.). 
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Panevėžio miesto konkurso „Padovanok namus sparnuočiui" nugalėtojus: Austėją Glušokaitę (3a kl.), Domą Pauliukonį 
(3a kl.), Denisą Jankauskaitę (3b kl.), Modestą Niauronį (3c kl.). 

 
Panevėžio miesto pradinių klasių gamtos olimpiados „Pelėdžiukas 2013" nugalėtojas: 

Jogailę Glinskyte (3a kl.) ir Mingailę Kučinskaitę (4c kl.) 

Kalbų (lietuvių kalbos) Kengūros 2013 nugalėtojus:  Miglę Šuminaitę (3b kl.), Aušrinę Macijauskaitę (4b kl.), 
apdovanotas Auksinės Kengūros diplomu. 

Nirtautą Šadauską (3b kl.), Ainę Lašaitytę (4a kl.), Marių Janušauską (4c kl.),  
Marių Aleliūną (4c kl.), apdovanotus Sidabrinės kengūros diplomu. 

Vitą Bisigirskaitę (3a kl.), Martyną Glodenį (3a kl.), Ignę  Škutaitę (3b kl.), Godą  Grybaitę (3b kl.),  Ignę Kairytę  (3c kl.), 
Germantę Mikalajūnaitę (4b kl.), laimėjusias Oranžinės Kengūros diplomą. 

III a gimnazijos klasės mokinę Anželiką Alejūnaitę, sukūrus geriausią ketureilį miesto visuomenės sveikatos biuro 
organizuotame ketureilių konkurse „Apie vandenį", skirtame Pasaulinei vandens dienai 

Sveikiname gimnazijos stalo teniso komandą, iškovojusią I-ąją vietą Panevėžio miesto 1997 m. gimimo ir jaunesnių 
vaikinų ir merginų varžybose. (Komandos sudėtis: Laurynas Grigorukas, Ramūnas Genys, Titas Kisielius, Radvilė 
Zaukevičiūtė, Aistė Dervinytė, Austėja Radinaitė). 

Gimnazijos berniukų komandą, vadovaujamą kūno kultūros mokytojo Vasilijaus Semčišino, iškovojusią trečiąją 
komandinę vietą miesto bendrojo lavinimo mokyklų berniukų, gimusių 1997 m. ir jaunesnių, tinklinio varžybose. 

 
Rūtą Galvanauskaitę 8d kl., Enriką Vilimaitę 8a kl., Gytį Krisiūną 8a kl., Tadą Ščiuką 8a kl.- Panevėžio miesto 8 

klasių mokinių anglų kalbos meninio skaitymo konkurse laimėjusius ketvirtąją vietą.  

Panevėžio krašto 5-9 klasių jaunųjų matematikų 19-osios olimpiados nugalėtojus: Beatričę Malinauskaitę (5c kl.) – I 
vieta, Ugnę Glinskytę (6a kl.)- II vieta, Jokūbą Butkų (7b kl.)- II vieta, Paulių Sakalauską (6d)- III vieta ir Karolį Ličkūną 
(7c kl.) – III vieta. 

Respublikinio mokinių fizikos kūrybinių darbų konkurso ,,Fizikos bandymai aplink mus“ nominantą Gytį Krisiūną ir į 
geriausiųjų sąrašą patekusius Patriciją Milinytę bei Ievą Mikėnaitę, (8a kl.) , Roką Marcinkevičių ir Brigitą Marciuškaitę 
(IIgb). 

Matą Žostautą (4b kl.) – miesto 4-ų klasių anglų kalbos olimpiadoje laimėjusį II vietą. 

Gimnazijos merginų komandą: (Gerdą Trybytę (Igb), Ramintą Staškevičiūtę, Eleną Garbaliauskaitę (8b) ir Laurą 
Lauciūtę (IIgb), Lietuvos mokinių olimpinio festivalio orientavimosi sporto finalinėse varžybose laimėjusias VI vietą.  

 

 

Deividas Vyšniauskas IVga, Simonas Petrauskas IVgc ir redaktorė Regina Stumbrienė. 
Mūsų adresas: Panevėžys, vysk. Kazimiero Paltaroko 18 

Rašykite mums, laukiame Jūsų laiškų. rastine@paltaroko.panevezys.lm.lt 
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