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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, rimtai žvelgti į
darbą, šeimą, tikėjimą. 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, dvyliktokų „TOP 2018“, prasmingi jų
patarimai vienuoliktokams, simbolinis mokyklos
raktas - tapti tikrais gimnazijos šeimininkais. Visa,
kas liko neišsakyta žodžiais, atskleidė gražiausi
rožių
žiedai
mokytojams,
auklėtojoms.

Kaziuko kermošius

Kovo 2 dieną, šeštadienį, į gimnaziją rinkosi mokiniai, tėveliai, mokytojai ir svečiai. Vaikai su
tėveliais, močiutėmis ir seneliais ruošėsi ir atvyko į šventę nešini savo gaminiais (skaniais pyragėliais,
pačių megztomis pirštinėmis, moliniais suvenyrais, medžio dirbiniais, inkilėliais paukšteliams,
velykiniais avinėliais, senelių kopinėtu medumi ir kt.). Koridoriuose šurmuliavo Kaziuko mugė: smagu
buvo pasižiūrėti, kitus pavaišinti savo paruoštomis gėrybėmis, pamainyti, parduoti. Šventės dalyvius
linksmino Paliūniškio liaudiškos muzikos kapela „Kaimynai“ (vadovas Jonas Kepalas). Skambėjo
dainos, polkos, valsai, muzikantai ir dainininkai kvietė šventės dalyvius į ratelį. O salėje tėveliams ir
svečiams gimnazijos dainorėliai ir šokėjai surengė koncertą, artėjant Lietuvos Nepriklausomybės
atkūrimo dienai. Apie Lietuvą dainavo pradinių klasių mokinių choras (vadovės Edita Dilienė ir
Renata Karažienė), gražiai šoko tautinių šokių kolektyvas „Spindulėlis“ (vadovės Onutė
Meškauskienė, Gražina Bataitienė, baletmeisterė Zita Rimkuvienė).
Upytės tautodailininkai surengė savo darbų parodą mokykloje. Gėrėjomės Irenos – Onos
Pocevičiūtės – Vilienės išaustomis, pintomis tautinėmis juostomis. Audėja mokė gimnazijos mergaites
pinti juostas, susidomėjimas buvo didžiulis. Meninio metalo apdirbėjas, tautodailininkas Rolandas
Jakubonis eksponavo dirbinius iš metalo (saulutes, varpelius ir kt.). Galėjai išvysti ir gražių medžio
drožinių. O Pajuostės Karaliaus Mindaugo husarų bataljono atstovas vaikinams leido susipažinti su
automatiniais šautuvais.
8-ų ir I-III gimnazijos klasių mokiniai, mokytojai ir tėveliai dalyvavo protų kovose „101 klausimas
apie Lietuvos istoriją“. Dalyvavo 15 komandų. Pasveikinti moksleivių atvyko daktaras, kunigas,
Panevėžio Husarų bataljono kapelionas Virginijus Veilentas. Klausimai buvo gana sudėtingi, iš įvairių
istorinių laikotarpių. Geriausiai pasirodė IIc gimnazijos klasės komanda, II-ąją vietą laimėjo tėveliai,
tretieji – IIa gimnazijos klasės istorikai. Ši renginį paruošė socialinių mokslų grupės mokytojos Alma
Kazlauskienė, Irena Norkūnaitė, Rima Kemzūrienė. Komisijos pirmininkė Violeta Dumbrienė dėkojo
mokiniams už žinias, įteikė nugalėtojams padėkas ir prizus.
O gimnazijos stadione prie laužo vaikai jau rinkosi švęsti Užgavėnių. Garavo kareiviška košė. Taigi
su smagiu triukšmu šventės dalyviai išvijo žiemą. Juk čia pat pavasaris.
Mums buvo labai smagu dalyvauti šioje šventėje kartu su tėveliais, seneliais, mokytojais.
Jaunoji žurnalistė Rugilė Jatužytė, 6a kl.
Nuotraukos Stasio Skrebio
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Pi diena mokykloje

Kovo 13-oji- linksma ir įdomi diena gimnazijoje. Jau nebe pirmi metai matematikos mokytojų
paskatinti šventėme tarptautinę Pi dieną. Mokiniai šiai šventei ruošėsi iš anksto: kūrė eilėraščius,
kuriuose paslėpta matematinė užduotis, o tą
dieną
5-8 klasių mokiniai sprendė šias
užduotis. Mūsų klasė irgi aktyviai dalyvavo.
Pamoką vedė Žygimantas. Reikėjo apskaičiuoti
medalio plotą. O apie Pi dienos tradicijas
papasakojo Gabrielė ir Radvilė. Sprendėme
įvairiausius uždavinius, susijusius su Pi. Pi
išvertus iš anglų kalbos - pyragas. Todėl šiai
dienai mokiniai iš anksto ruošėsi: kepė
skaniausius tortus ir šventės metu vaišino
draugus, vyresniųjų klasių mokinius ir
mokytojus. Tortai, pyragėliai, keksiukai buvo
nepaprasti: papuošti Pi raide arba skaičiais
3,14. Buvo labai linksma ir smagu.
Šešių šeštokų eilėraščiai su matematinėmis
užduotėlėmis buvo išsiųsti į respublikinį Pi
eilėraščių konkursą.
Dėkojame savo
matematikos mokytojoms, kad paskatino ir
padėjo pasiruošti bei organizuoti Pi dieną.

Kamilė Glušokaitė, 6c klasės mokinė
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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 Gintautas Ambrasas džiaugėsi, kad mokiniai labai domisi šia veikla, o makaronų
tiltų čempionatas vyksta jau penkti metai. Multimedia demonstravo ir išsamiai paaiškino, kokie yra
tiltų tipai, kaip jie statomi, kurie išlaiko didžiausias apkrovas.
Moksleiviai tiltus statė iš makaronų, sutvirtino plastilinu. Būtina laikytis nurodytų reikalavimų.
Pirmąją vietą laimėjo Kupiškio Lauryno Stuokos - Gucevičiaus
gimnazistų komanda
„Labanaktis“. Jų tiltas buvo pats tvirčiausias: išlaikė 3kg 500gr svorį. Antrieji – Kazimiero Paltaroko
gimnazijos komanda „Partizanai“ . (Jų tiltas išlaikė 3kg 20gr svorį). Trečiąją vietą laimėjo Ukmergės
rajono Taujėnų „Pradinukai“ (tiltas išlaikė 3kg svorį). Čempionato organizatorius VGTU dėstytojas
Gintautas Ambrasas geriausias makaronų tiltų statytojų komandas apdovanojo prizais ir padėkos
raštais.
Mokytoja Regina Stumbrienė
S. Skrebio nuotraukoje - mūsų gimnazijos komandos nariai, konkurse laimėję II –ąją vietą, su
direktore Gražina Gailiūniene ir VGTU dėstytoju Gintautu Ambrasu.

Interviu su kelionės į Strazbūrą
dalyviais
Jaunosios žurnalistės Ainė Lašaitytė (IIa
gimn. kl.) ir Rugilė Jatužytė (6a kl.) kalbėjosi
su gimnazijos mokinėmis ir mokytojomis,
kovo
10-14
dienomis
pabuvojusiomis
Strazbūre, Briuselyje, Drezdene, Lodzėje.
Jaunoji
žurnalistė
Ainė:
„Mokytoja,
papasakokite, kas suteikė galimybę dalyvauti
šioje kelionėje?“

4

Istorijos mokytoja Alma Kazlauskienė: „Mes dalyvavome projekte „Kuriame Lietuvą“, kurį
inicijavo Europos parlamentaras Petras Auštrevičius. Pasirinkome temą apie tremtinių Bartkų šeimą
nuo Ramygalos. Praėjome visus tris etapus, tapome projekto finalininkais ir nugalėtojais.“
Jaunoji žurnalistė Rugilė: „Kurie mokiniai dalyvavo pilietinių iniciatyvų projekte „Kuriame
Lietuvą“, laimėjo konkursą?“
Mokytoja Alma Kazlauskienė: „Projekte dalyvavo IIa klasės gimnazistės Ainė Lašaitytė, Emilija
Kęstaitytė, Martyna Mickutė, Benita Bliuvaitė.“
Jaunoji žurnalistė Ainė: „Koks buvo kelionės tikslas? Kaip sekėsi jį įvykdyti? Kaip įgytas žinias
panaudosite istorijos pamokose?“
Mokytoja Alma Kazlauskienė: „Kelionės tikslas - aplankyti Europos Parlamentą Strazbūre. Vykome
susitikti su Europos parlamentaru Petru Auštrevičiumi. Jis mums papasakojo apie Europos parlamento
veiklą, svarbą, veikimo principus, stebėjome EP posėdžio, kuriame Slovėnijos premjeras atsakinėjo į
parlamentarų klausimus. Didžiulį įspūdį padarė EP pastatas, jo architektūriniai sprendimai, nuostabios
žalių erdvių oazės. Įspūdingai atrodo ir pats Strazbūro miestas, jo jaukios senamiesčio gatvelės, su
bukinistų knygomis, prancūziška kava, pyragaičiais. Visą dieną kiekviename žingsnyje jutome
prancūzišką dvelksmą, nors netrūko ir vokiškų akcentų, nes Strazbūras yra priklausęs ir Vokietijai. Tai
vienas iš Europos Sąjungos politinių centrų, todėl Strazbūre telpa visa Europa.“
Jaunoji žurnalistė:
aplankėte?“

„Papasakokite apie kelionę į Strazbūrą. Ką įdomaus pamatėte? Ką

Emilija Kęstaitytė, IIa gimnazijos klasės mokinė: „Kelionės metu aplankėme Drezdeną,
Niurnbergą, Strazbūrą. Kiekvienas miestas turi savo istoriją ir tai skatina susidomėjimą. Šiuose
miestuose aplankėme labiausiai turistų lankomas vietas: Niurnbergo pilį, Strazbūro katedrą, Drezdene
esančią valdovų rezidenciją. Tačiau pagrindinis tikslas buvo apsilankyti Europos Parlamente.“
Martyna Mickutė, IIa gimnazijos klasės mokinė: „Kelionė buvo kupina įspūdžių ir nuotykių.
Aplankėme Vokietijos miestus: Drezdeną ir Niurnbergą. Sužinojome šių miestų istoriją. Vaikštant po
miestus, sužavėjo statinių architektūra (vyrauja gotikos, baroko ir renesanso stiliai). Šitokios
architektūros statiniai man labai patiko ir leido pajusti Vokietijos kultūrą. Drezdene aplankėme
Kringerio rūmus, senamiestį, Niurnberge – pilį ir Loreno aikštę. Strazbūre praleidome visą dieną:
apsilankėme Europos Parlamente, apžiūrėjome senamiestį, įspūdingąją katedrą, kuri sužavėjo savo
grožiu ir didybe, naująją šv. Petro ir Povilo bažnyčią.
Jaunoji žurnalistė Ainė: „Aplankėte Europos Parlamentą. Dalyvavote diskusijose? Kaip
sekėsi?“
Emilija Kęstaitytė,: „Sekėsi labai gerai. Buvome svetingai priimti. Labai įdomu bent šiek tiek
pamatyti, kaip vyksta darbas Europos Parlamente, sužinoti apie galimus pasikeitimus ateityje,
susipažinti su parlamentarų dienotvarke. Parlamentaras Petras Auštrevičius pateikė mums labai
išsamią vaizdinę informaciją ir atsakė į mums rūpimus klausimus.“
Martyna Mickutė: „Svarbiausia diskusija buvo su parlamentaru Petru Auštrevičiumi. Jis maloniai ir
šiltai bendravo su mumis, atsakė į mūsų klausimus. Po susitikimo mus nuvedė į plenarinę pasitarimų
salę, išgirdome ir išvydome, kaip parlamentarai sprendžia šalių likimus, ekonomikos klausimus ir kitas
iškilusias problemas. Tai tikrai sudomino ir norėjosi kuo daugiau išgirsti tokių pokalbių ir sprendimų.“
Jaunoji žurnalistė Ainė: „Kokie kelionės įspūdžiai? Galbūt praplėtėte istorijos ir geografijos
žinias ir bus įdomiau mokytis? Ką norėtumėte palinkėti savo draugams?“
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Emilija Kęstaitytė: „Įspūdžiai patys geriausi! Jei būtų galimybė, ir vėl ten norėčiau nuvykti. Ši
kelionė praplėtė istorinį ir geografinį akiratį, suteikė motyvacijos plačiau pasidomėti Europos Sąjungos
veikla, aplankytų miestų istorija. Draugams norėčiau palinkėti aktyviai dalyvauti įvairiuose
projektuose, konkursuose, ir galbūt ir jiems atsiras galimybė susipažinti su kitų šalių istorija ir
kultūra.”
Martyna Mickutė: „Tai, ką pamačiau, išmokau, atsiminsiu visą gyvenimą: ir nuostabūs miestų
vaizdai, ir puikūs įspūdžiai, praplėčiau istorijos, geografijos žinias. Manau, kad tai man bus naudinga
ateityje. Savo draugams norėčiau palinkėti dalyvauti visuose projektuose. Jų metu ir pats daug sužinosi
ir savo asmenybę praturtinsi – atrasi iš naujo, taip atversi sau platesnius gyvenimo vartus.“
Jaunosios žurnalistės: „Dėkojame už pokalbį, linkime įgytas žinias pritaikyti moksle, darbe.“
Ieva Kolpakovaitė (IIIc gimn. kl.),
Dominykas Masiulis (II gimn. kl.) ir
neformalaus ugdymo mokytojas
Stasys
Skrebys balandžio pabaigoje EP narės dr.
Laimos Andrikienės kvietimu aplankė
Stazbūrą, Paryžių, Prahą. Grįžo kupini
įspūdžių ir naujų žinių
apie Europos
parlamentą, jo veiklą, Europos miestų
architektūrą ir kt.
Stasio Skrebio nuotrauka

Ataskaitinė-rinkiminė mokinių parlamento konferencija
Balandžio 4 dieną gimnazijoje vyko ataskaitinė-rinkiminė mokinių parlamento konferencija, kurioje
dalyvavo 126 penktų - vienuoliktų klasių mokiniai. Dviejų mokslo metų veiklos ataskaitą pateikė
mokinių prezidentas Dominykas Masiulis. Prisistatė kandidatai į mokinių parlamentą ir vyko
balsavimas. Surinkę balsų daugumą, į mokinių parlamentą išrinkti šie nariai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Skvereckaitė Viktorija 8a
Šredersaitė Urtė 8a
Urbonas Rokas 8a
Kurnickaitė Medeinė 8c
Atkočius Matas 8c
Uksaitė Ugnė 7a
Urbonaitė Ugnė 7b

Stasio Skrebio nuotraukoje –
Dominykas Masiulis sveikina
naujai išrinktus parlamento
narius. Gimnazijos mokinių
prezidente išrinkta 8c klasės
mokinė Medeinė Kurnickaitė.
Sveikiname!
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Respublikiniame dramaturgų konkurse
Balandžio 4 dieną Juozo Miltinio
gimnazijoje vyko „Respublikinis jaunųjų
dramaturgų
konkursas".
Jame
dalyvavome dviese- Laura Tonkūnaitė,
kuri parašė pjesę „Dūmų uždanga" ir aš,
Justina Cicilionytė, siuntusi fantastinę
pjesę „Bū". Dieną išbandėme teatrinius,
aktorinius
užsiėmimus,
stebėjome
Vilniaus rajono Pagirių gimnazijos teatro
studijos spektaklį „Sapnai". O vakare
vyko
iškilminga
apdovanojimų
ceremonija, kurioje stebėjome ir kelių
laureatų pjeses. Už konsultacijas,
skatinimą bei paruošimą konkursui
dėkojame
teatro
mokytojai
A.
Bardauskienei. Sėkmingai pasirodėme ir
Mažosios scenos dienose Kaune.
Justina Cicilionytė IVb klasės abiturientė

Nacionaliniame frankofoniškojo teatro festivalyje

Balandžio 10 -11 dienomis
prancūziško teatro trupė dalyvavo
nacionaliniame
frankofoniškojo
teatro festivalyje Kaune. Rodėme
komediją
„Klotero
akiniai".
Pelnėme trečiąją vietą. Smagu
buvo save parodyti ir į kitus
pasižiūrėti, dalyvauti forume.
Išsivežėme puikių įspūdžių.
Prancūzų kalbos mokytoja Violeta
Mackuvienė

7

Užsienio reikalų ministras apdovanojo komiksų konkurse „Dessine-moi une
planete verte“ dalyvavusius moksleivius
Balandžio 15 dieną Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje apdovanoti Lietuvos moksleiviai, kurie
dalyvavo komiksų konkurse „Dessine-moi une planete verte“. Konkurso laureatų ir dalyvių
apdovanojimas užbaigė frankofonijos mėnesio renginius Lietuvoje.
Visą kovo mėnesį virš 90 dalyvių iš dvidešimties mokyklų ne tik kūrė komiksus, bet ir atkreipė
dėmesį į globalias aplinkos apsaugos problemas. „Prancūzų kalba yra daugelio tarptautinių
organizacijų kalba, tarpukario Lietuvoje prancūzų kalba buvo viena iš pagrindinių diplomatų
vartojamų užsienio kalbų“, – sakė Linas Linkevičius, linkėdamas moksleiviams naudotis visomis
galimybėmis, kurias gali suteikti prancūzų kalba ir jos mokėjimas. Ministras taip pat pasidžiaugė, kad
konkurse dalyvavo mokiniai ne tik iš didžiųjų Lietuvos miestų, bet ir sulaukta puikių darbų iš visos
Lietuvos. Konkursas buvo skirtas pažymėti Lietuvos dalyvavimo Tarptautinės frankofonijos
organizacijos veikloje stebėtojo teisėmis 20-metį bei paminėti belgų dailininko Georges Prosper Remi,
arba kitaip Herge, sukurto komiksų veikėjo Tintino 90-ąjį gimtadienį ir supažindinti moksleivius su šia
frankofoniškos kultūros dalimi. Mes gavome padėkos raštą už dalyvavimą, Denisa Jankauskaitė
specialų prizą.- kauno.diena.lt.,
Prancūzų kalbos mokytoja Violeta Mackuvienė

1-2 klasių mokinių skaitymo skatinimo projekto „Per knygą į gamtą“ konkursas
„Knygų mugė“
Balandžio 17 dieną Panevėžio Smėlynės bibliotekoje vyko
1-2 klasių mokinių skaitymo projekto „Per knygą į gamtą“
konkursas „Knygų mugė“. Mokiniai ruošėsi skaitydami
nurodytas grožinės literatūros turinio knygas. Konkurso metu
atsakė į klausimus ir puikiai atliko užduotis. Mūsų 1-2 klasių
mokiniai: Radvilė Kalkytė, Jonas Rozis (1a kl)., Greta
Galinevičiūtė ir Austina Nudaitė (2c kl.) pelnė diplomą ir
asmenines dovanėles. Džiaugiamės sėkme!
Parengė mokytojos Gražina Bataitienė ir Danguolė Kepalienė

Sveikiname gimnazijos tinklininkes, Lietuvos moksleivių žaidynėse, tarpzoninėse varžybose
iškovojusias trečiąją vietą!
Komandos vadovė - kūno kultūros mokytoja Violeta Karanauskaitė
Sveikiname Roką Urboną (8a kl.), Lietuvos 6-8 klasių moksleivių matematikos olimpiadoje
užėmusį III-ąją vietą!
Mokinį ruošė matematikos mokytoja Asta Girletė.
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Sveikiname respublikinio komiksų vokiečių kalba konkurso „Istorijos iš ateities“
nominantę ir dalyvius!
Sveikiname 6b klasės mokinę Joaną Kakanytę, kurios kūrybinis darbas respublikiniame komiksų
vokiečių kalba konkurse „Istorijos iš ateities“ įvertintas specialia nominacija už įdomiausią
kompoziciją. Už dalyvavimą konkurse ir kūrybiškumą padėkos taip pat įteiktos 7b klasės mokiniui
Domantui Jasaičiui ir 7a klasės mokiniui Benui Adamoniui. Konkursą organizavo Lietuvos vokiečių
kalbos mokytojų asociacija ir Vilniaus Getės institutas.
Mokinius konsultavo vokiečių kalbos mokytoja metodininkė Audronė Survilienė

Sveikiname Martyną Repčį, Lietuvos pradinukų matematikos
olimpiadoje užėmusį 2 -ąją vietą!
Balandžio 27 dieną Vilniaus universitete, Matematikos ir informatikos fakultete vyko Lietuvos
pradinukų matematikos olimpiada, kurią organizavo Gabių vaikų akademija bendradarbiaujant su
Vilniaus universitetu. Olimpiadoje dalyvavo mūsų gimnazijos 4a klasės mokiniai Martynas Repšys ir
Kristupas Butkus, kurie Panevėžio miesto 4 klasių mokinių tarpe matematikos olimpiadoje užėmė
prizines vietas. Kol komisija tikrino darbus, ketvirtokai kartu su mokytoja Sonata Marcinkevičiene
dalyvavo pažintiniame žygyje Vilniaus senamiestyje ir sėkmingai įveikė visas dešimt užduočių.
Renginyje iškilmingai apdovanoti laureatai. Puikiai sekėsi 4a klasės mokiniui Martynui Repšiui, kuris
olimpiadoje užėmė 2-ąją vietą. Olimpiadoje dalyvavo virš 150 dalyvių.
Mokytoja Sonata Marcinkevičienė

Sveikiname tarptautinio matematikos konkurso „Kengūra"
dalyvius!
Tarptautiniame matematikos konkurse „Kengūra” pateko tarp stipriausių Lietuvos moksleivių:
Rokas Urbonas (8a klasė), Antanas Vasiliauskas (Ia gimn klasė), Giedrė Baltušnikaitė (IIIc
gimn. klasė). Dėkojame matematikos mokytojoms: Astai Girletei, Rimutei Kazakevičienei ir
Genovaitei Lukoševičienei.

Gimnazijos moksleivių triumfas Jaunųjų filologų
konkurse
Palangoje vykusiame respublikiniame Jaunųjų filologų konkurse
visos trys mūsų gimnazijos moksleivės grįžo su apdovanojimais. Rusnė
Šipelytė (IIIc gimn. kl.) vertimų sekcijoje apdovanota I laipsnio
diplomu (mokytojos Audronė Survilienė ir Irena Savickienė). Viltė
Zaveckaitė (IVb gimn. kl.) poezijos sekcijoje gavo III laipsnio diplomą
(mokytoja Vida Gaušienė). Kornelija Durand (IIIc gimn.kl.) vertimų
sekcijoje buvo apdovanota garbės raštu (mokytojos Violeta Mackuvienė
ir Irena Savickienė). Konkurse dalyvavo 128 moksleiviai iš visos
Lietuvos.
Lietuvių kalbos mokytoja Irena Savickienė
Irenos Savickienės nuotraukoje iš kairės – Viltė Zaveckaitė, Kornelija
Durand ir Rusnė Šipelytė.
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Kalbėkime ir draugaukime
Gegužės 7 dieną „Vilties" progimnazijoje vyko regioninė kompiuterinė kalbos viktorina
„Kalbėkime ir draugaukime". Joje varžėsi antrų klasių mokiniai - M. Petraitis, K. Stravinskas, G.
Petronytė, G. Raicevičiūtė, A. Daugilevičius, A. Vaitekūnas, E. Redko, D. Bernotaitė, J. Brazdžiūnas.
Antrokams pavyko puikiai atlikti įvairias kalbines užduotis, dirbant komandoje. Visi dalyviai gavo
po padėkos raštą ir saldžią dovanėlę. Buvo smagu.
Logopedė Audra Liatukienė

Kalbos skrynelėje - vaikystės žodžiai
Gegužės 9 dieną mūsų gimnazijoje vyko Panevėžio miesto
1-4 klasių mokinių meninio skaitymo konkursas „Kalbos
skrynelėje – vaikystės žodžiai“. Dalyvavo 22 dalyviai iš įvairių
miesto mokyklų. Mažuosius dalyvius pasveikino ir padrąsino
gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė. Skaitovai deklamavo
raiškiai, nuoširdžiai, ir nuotaikingai, tad vertinimo komisijai
nebuvo lengva išrinkti geriausius.
Nugalėtoja 3-4 klasių tarpe tapo mūsų gimnazijos 3c klasės
mokinė Liucija Meškauskaitė. Daugiausiai žiūrovų simpatijų
pelnęs dalyvis, apdovanotas gimnazijos įsteigtu prizu, buvo
mūsų gimnazijos 3c klasės mokinys Simonas Mačenskas.
Džiaugiamės Liucijos ir Simono sėkme.
Dominyko Masiulio nuotraukoje – Liucija Meškauskaitė,
Simonas Mačenskas ir mokytoja Aina Cimermonienė

Maldos pusryčiai
Gimnazijos choras
(vadovė
Jecinta
Garbaliauskienė)
dalyvavo
tradicija
tapusiuose
Panevėžio
mero Ryčio Mykolo
Račkausko
organizuotuose Maldos
pusryčiuose.
Stasio Skrebio
nuotraukoje – dainuoja
gimnazijos choras
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Pailgintos dienos grupėje

Didelis būrys mūsų gimnazijos pirmokų ir antrokų visus mokslo metus lankė pailgintos dienos
grupę. Čia vaikai jautėsi saugūs, turiningai leido laiką po pamokų, mokėsi pažinti save draugų rate,
bendravo ir bendradarbiavo. Dalyvaudami įvairiose veiklose mokinukai stiprino pasitikėjimą savimi,
pareigingumą, atsakomybę, savarankiškumą, patyrė bendros grupinės veiklos džiaugsmą. Laikas,
praleistas pailgintos dienos grupėje, neprailgo.
Pailgintos dienos grupės auklėtojos

VGTU grupės fizikos, chemijos ir biochemijos laboratorinių darbų pristatymo
konferencija
Gegužės 14 dieną aktų salėje vyko I gimnazijos klasės VGTU grupės fizikos, chemijos ir
biochemijos laboratorinių darbų pristatymo konferencija, kurioje dalyvavo ir 8-ų bei 10-ų klasių
pranešėjai. 26 mokiniai skaitė pranešimus, demonstravo savo sukurtas priemones. Pranešimų temos
buvo labai įvairios: nuo dantų pastos iki radijo siųstuvo gamybos. Lietuvių kalbos mokytoja Lina
Karazijienė vertino 9 klasių mokinių viešąjį kalbėjimą. Klausytojai – 8 klasių mokiniai, kuriems teks
apsispręsti dėl kitų mokslo metų dalykų, grupių pasirinkimo. Taigi, jie turėjo gerą galimybę susipažinti
su VGTU grupės veikla.
Fizikos mokytoja Dalia Dambrauskienė

Kurkime ateitį kartu su VGTU
Gimnazijos 7-8 I-II gimnazijos klasių mokiniai dalyvavo Vilniaus
Gedimino technikos universitete vykusioje moksleivių konferencijoje
„Kurkime ateitį kartu su VGTU“. 8a klasės mokinys Rokas
Šimukauskas skaitė pranešimą „Sveiki dantys – graži šypsena ir puiki
sveikata“, (konsultavo chemijos mokytoja Snieguolė Butkutė). PioAntonio Lacorte (IIa gimn. kl.) skaitė pranešimą „Kaip galima
pasigaminti elektros variklį?“ ir Kasparas Laukys (IIa gimn. kl.) ,,Mano radijo siųstuvai“, (konsultavo fizikos mokytoja Dalia
Dambrauskienė) Mokiniams buvo įteikti VGTU stojančiųjų priėmimo
ir informavimo centro direktorės Dovilės Ulinskaitės pažymėjimai.
Nuotrauka Dominyko Masiulio
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Konkurse „Pažink Šventąjį Raštą. Gyvieji Biblijos paveikslai 2019”
Gegužės 17 dieną Vilniuje, Keistuolių teatre, vyko septintasis konkurso „Pažink Šventąjį Raštą.
Gyvieji Biblijos paveikslai 2019” baigiamasis renginys. Į jį buvo pakviesti ir Panevėžio Kazimiero
Paltaroko gimnazijos mokiniai, sulaukę puikių vertinimų, antrą kartą iš eilės patekę į prizinį etapą.
Mūsų gimnaziją atstovavo septintokai ir 8b klasės mokiniai, sukūrę fotografines kompozicijas
„Lyderis imasi atsakomybės ir drįsta elgti teisingai. Švarių rankų politika“. Vilniuje praleidome
nuostabią dieną, nuotaika buvo puiki, nes laimėjome antrąją vietą. Po renginio aplankėme Belmontą
ir Pučkorių atodangą, grožėjomės gamta ir džiaugėmės darbo rezultatais. Kelionę lydėjo Mergelė
Marija, jos paramos prašėme, melsdamiesi litaniją.
Tikybos mokyt. Alma Oksienė

Abiturientei Viltei Zaveckaitei įteikta Petro Būtėno premija
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.
Lietuvių kalbos mokytoja Vida Gaušienė
Stasio Skrebio nuotraukoje iš kairės – mokytoja Vida Gaušienė, Viltė Zaveckaitė, Panevėžio miesto
meras Rytis Mykolas Račkauskas ir gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė.
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MŪSŲ LITERATŪRINIS PUSLAPIS
Viltė Zaveckaitė, IVb klasės gimnazistė
XI
Eiti atbulomis.
Tik tiek užtenka, kad
Jaunasis Parcifalis
Perleistų kepurę su varpeliais.
XII
Dėl tavęs einu skęsti
Dvylikos aukurų dūmuose.
Bet vis tiek
Viduriuose įsitaisiusių
Vapsvų geluonys nenuraškyti.
XIII
Septynios plaukų garbanos
Krenta nuo tavo galvos.
Apkaltas vario mazgais
Netenki savitvardos
Nutrūksta pančiai,
Sėlinančio liūto žingsniai
Persmelkia tave.
XVI
Sesei
Basnirčia pasitinki
Ir batraiščius užriši.
Adatų kilpose sukinėjiesi
Ir kedrų vystoma leidiesi.
Driekiasi baltųjų povų plunksnos.
Jos kutena tave.

XVII
Dar kartą įsižnybiu,
Bet vardo savo neskaitau.
Perplėšiu rūbus,
Skutuosi galvą.
Sausomis akimis nuaudžiu
Išvirkščią megztinį.
Rauda Leokadės uola.
XVIII
Jų dešimt pagalvėlių Remezų Lizdus užkaišo.
Ir akacijų plantacijas kutena
Vos dešimt jų pagalvėlių.
Vis dešimt pagalvėlių jų,
Kai kupranugariai pravirksta,
Kairiaisiais skruostais srūva.
XIX
Dar nors šią dieną turiu
Nutylėti apie jūrą, virtusią dykuma
Ir išsirauti iltinį dantį.
Turiu šią dieną
Popierinėms gėlėms numegzti,
Sužaisti šešėlių teatrą.
Vokams panardinti.
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Pi diena mokykloje- smagi ir
kūrybiška šventė.
Mokiniai sukūrė daug įdomių
eilėraščių su matematinėmis
užduotimis. Pabandykime išspręsti.

Nuotraukos jaunojo žurnalisto Ervino Redko , 7b kl.
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Nerita Baliutytė, 6a kl.
Tiksėk, senasis laikrodėli

Buvo 1924 metai. Mano promočiutė lankė kaimo pradinę mokyklą. Vienoje
klasėje mokėsi visi mokiniai: ir pirmokai, ir net ketvirtokai. Ant vienos sienos
kabojo kryžius, o ant kitos – sieninis laikrodis. Apie jį aš dabar ir papasakosiu.
O buvo taip: mokykla įsikūrė mano prosenelių namuose, nes kitų patalpų nebuvo. Mokytojas
pakabino sieninį laikrodį, kad vaikai žinotų pamokų pradžią, mokytųsi laiko matų. Laikrodis buvo
mediniame korpuse su blizgančiais papuošimais, graži švytuoklė, romėniški skaitmenys. O valandas
pranešdavo, mušdamas melodingu skambesiu.
Kadangi mokytoją ištrėmė į Sibirą, laikrodis liko kaboti ant sienos. Nebeliko ir mokinių, nes
perkėlė juos į dvaro patalpas. Laikrodis ištikimai tarnavo mūsų giminei šešiasdešimt metų ir sustojo.
Senelis parvežė jį į Panevėžį, suremontavo. Jis ir vėl eina. Kaskart pasitinka mane, kai grįžtu iš
pamokų, primena, kada eiti į muzikos mokyklą, ramiai tiksi, kai būnu viena. Jis dabar skaičiuoja mano
metus, nes po senelių aš jį paveldėsiu.
Žvelgdama į jį, aš prisimenu laimingus vaikystės metus ir liūdžiu dėl dabartinių mokslo nesėkmių.
Kartais taip noriu jį prakalbinti, kad papasakotų, kaip atrodė, žaidė, svajojo anie mokiniai, gyvenę
prieš šimtą metų... Ir dar galvoju: kiek laiko jis dar tiksės, ar pamatys mane suaugusią, kokį likimą
dovanos...
Tiksėk senasis laikrodėli, kuo ilgiau nesustok.
Ainė Lašaitytė, IIa klasės gimnazistė
Tarp draugų ir adjutantų
Kapitone!
Kapitone!
Argi mes visi
Ne tavo vaikai?
Ne revoliucijos gimdyti?
Ne tavo auginti?
Neišsiųsti smogti besikvatojančiu kardu
beginkliam priešui,
Netraiškę išdaviko po žemaitukų kanopomis
eikliom,
Ne aklai tavimi pasitikėję?
Kapitone!
Argi mes ištikimai tau netarnavome?
Ar nesekėme kiekvieno tavo žodžio ar įsakymo
kiekvieno?
Argi nebūtume sugulę tau po kojų, argi būtume
neleidę mus sumindyt?
Argi nebūtume už tave guldę galvos?
Nejaugi nugyvenai
Mūsų motina, mūsų saule, mūsų aukštąja dvasia?

Kapitone!
Motina, kapitone!
Pažvelkit į mus!
Pasigailėkit mūsų!
Grąžinkit mūsų jėgą-grąžinkit mūsų vadę!
Sese!
Sesute! Nejau dėl manęs nesistosi?
Nejau šitaip pasiduosi?
Nejau nebuvau tau geriausias brolis?
Nejau neprisiekiau vienintelei tau kardu ir
gyvybe?
Tavo prašytas aš mesčiaus į priešą,
Aš perlipčiau kalnus lavonų, kad tik tau įteigt,
Pažvelk mano meilėn. Pažvelk man širdin.
Sesute!
Nejau nematei, ko man reikia?
Kodėl gi svyruoji? Nejau pavargai? Nejau jiems
atsiduodi?
Jie tiek ir tetrokšta, tik tavęs keliais kruvinais ant
purvinos mūs žemės!
Tu mano mylėta, patikėta, išaugus ir mane
auginusNejau neprisiekei su manim keliaut iki pasaulio
galo
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lig mudviejų mirties, ne tik tavosios?
Sesute!
Pussesere mieloji!
Pakelki akis!
Paskutinį kartą maldauju,
Grąžink man viltį – grąžink mano seserį!

Emilija!
Kapitone!
Sesute!
Ji čia
Ir ji krinta.
Joana Kakanytė, 6b kl.

Emilija!
Juokas
Kapitone!
Ne, tu nekrisi – laikykis, Emilija!
Aš visa tau atsidavus, visa savo sielaPrisiekiu, atiduodu tau gyvastį- laikykis, Emilija!
Aš žodžių savų tau nesiūlysiu, aš kraujo neliesiu,
Bet aš tau neleisiu kristi nuo žirgo – laikykis,

Juokas – sielos maistas,
O tyras džiaugsmas – tarsi vanduo šaltinio
skaidraus.
Ar ilgai tvertum be skaistaus šypsnio?
Neišbūtum, manau nė dienos. Atsigulęs ant
rasotos žolės, spoksotum į linksmą žydrynę
dangaus.

Emilija!
Vasaros rytas
Pakelk šviesiąsias akis, pažiūrėki!
Emilija!
Vardan visų dievų, kurie buvo ar bus – neleisiu
tau dingti!
Neleisiu, kad jų sielas sugniuždytų dar ir tavo
mirtis.
Emilija, tu – mano laisvė! Emilija!
Kai tu krenti, man byra ašaros, bet akys sausos.
Juk aš neraudosiu.
Tu man vienintelė Lietuva, tik tave aš tesekčiau!
Jei ant samanų kniūbsti, krisiu ir aš! Emilija!
Emilija,
Lietuvos vienintele viltie!
Laikykis manęs, laikykis, Emilija!
Dėl Dievo ir lietuvio,
Nepalik mūsų vienų!

Nugurgiu pilkšvą drugelį
Prie krūtinės spaudžiu akmenėlį
Užplūsta šiluma.
...
Obelų žiedai
Nutūpia vandenyną
Panyru
Stoviu ant kalno
Jis kalba
Girdžiu tik tylą
Pakilau link begalybės
Maniau, kad skrisiu
Bet pamiršau sparnus
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