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                 Žiema                                                         
 
         Žiema, žiemuže balta 
         Paklos man patalą 
         Minkštą ir baltą. 
 
         Apglėbs skraiste šalta 
         Lyg sniegas. 
         Ir galvą man paglostys  
         Vėjas. 
 
         Juk tai žiema, 
         Toks metas nuostabus, 
         Kai galim džiaugtis  
         Snaigėm ir ledu. 
         
           Dovilė Malčiauskaitė 4b kl.                                      Ugnės Lebedevaitės 5a kl. piešinys 
 
 
                   Žiemužė 
 
          Sniegas šėlsta kieme, 
          Vaikai laksto jame. 
          Bėgsim ir mes visi 
          Džiaugtis balta snaige, 
          Džiaugtis balta žiema. 
 
          Statysim senį besmegenį, 
          Čiaužysime ledu, 
          Nuo kalno leisimės rogutėm, 
          Greičiau bėk čia ir tu. 
          Mes žaisim, juoksimės kartu. 
                       
             Raminta Bučaitė 4b kl                                       Paulinos Petkūnaitės 5b kl.piešinys  
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     Akcija  ,, Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą vasarėlę,, 
                                                                                                                                
    Rudenį  pradėjome ruoštis akcijai  ,, Už vieną trupinėlį čiulbėsiu visą  vasarėlę ,,.Rinkome 
medžiagą apie paukštelius, kurie žiemoja Lietuvoje, kiti – kaip ir kuo juos maitinti, darė diagramas 
ir braižė grafikus. Dailės pamokoje parengėme stendą ir pagaminome gražias popierines varnas. 
    Pristatyti savojo projekto vykome į  Gamtininkų stotį. Savo darbus pristatė kelios Panevėžio 
miesto komandos.Renginyje dalyvavo atstovai iš Aplinkos apsaugos departamento.Šiame renginyje 
dalyvaudami daug sužinojome, pamatėme.Visi dalyviai buvo apdovanoti ir pakviesti pažiūrėti 
Gamtininkų stoties gyvūnijos. Mus labiausiai sudomino karališkieji pitonai, papūgos, kanarėlės, 
žiurkėnai, jūrų kiaulytės ir kiti.  
                            Agnė Šidlauskaitė, Beatričė ir Simas Lukėnai 4c kl.             
 
 

                                     Kelionė į Šiaulius 
 
      4b ir 4c klasės mokiniai su 
mokytojomis Onute Meškauskiene ir 
Vilma Palepšiene dalyvavo 
respublikinėje vaikų konferencijoje 
,,Neužverk sveikatos skrynios,, Šiaulių 
Sandaros pagrindinėje mokykloje. 
Kiekviena komanda paruošė vis 
kitokius pamokymus, kaip augti 
sveikiems ir būti žvaliems. 
       Paskui susirinkome  į salę ir 
žiūrėjome spektaklį ,, Daktaras 
Aiskauda,,. Mus apdovanojo  
diplomais ir suvenyrais. Grįžome į 
namus kupini puikių įspūdžių ir naujų 
žinių. 
 
                                                           Jomantė Čičirkaitė 4c kl. 
            

Viktorina ,, Būkime sveiki,, 
 
      Vieną gruodžio šeštadienį  į mokyklą rinkosi pakiliai nusiteikę 6-9 klasių mokiniai. Vyko 
viktorina ,, Būkime sveiki,,. 

      Komandos buvo išradingos: dalyviai atėjo 
pasipuošę išskirtiniais ženklais, parengę šaunius 
prisistatymus. Sirgaliai skandavo šūkius, 
demonstravo plakatus – visaip stengėsi palaikyti 
savo klasių  komandas. Vertinimo komisija : 
direktorės pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė, 
socia- pedagogė Rasa Žakaitienė, visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistė Sandra Aliejūnienė ir 
direktorės pavaduotoja ūkio  reikalams Asta Prūsienė  
testais tikrino komandų žinias apie AIDS ir sveiką 
gyvenseną. Sirgaliai atsakinėjo į klausimus apie 
rūkymo žalą. Komandų atstovai bintavo ,,sužeistą 
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,,draugą, suteikė jam pirmąją pagalbą. Po to atliko kūrybines užduotis: nurodyta tema (apie 
sveikatą, ir sportą, sveikatą ir rūkymą ir kt.) piešė plakatus. Sirgaliai piešiniuose atspindėjo savo 
klasės komandos pasirodymą. Visos komandos buvo gerai pasiruošusios ir gavo padėkos raštus, o 
ypatingai pasirodžiusios – 7a, 6c,7d – apdovanotos diplomais. 
                                           Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Sandra Aliejūnienė                    

                                                                      Nuotr. Audronės Gudynienės 

Projektas ,, Skiriame mažutėliams,, 
 
        Šis projektas yra projekto  ,,Aš jus draugais vadinu (Jn 15,15) dalis. Mokykloje jau antri metai 
vykdoma vertybių ugdymo programa  5-10 klasių mokiniams.. Jie skatinami individualiai puoselėti 
šios programos metu įgytas žinias bei praktinius įgūdžius, ypač popamokinėje veikloje. 
        Advento metu tradiciškai palaikoma laukimo ir dalijimosi dvasia.Tai tinkamiausias laikas 
evangelines vertybes , įsišaknijusias Kalno pamokslo Palaiminimuose, realizuoti konkrečia veikla. 
        Projektas ,, Skiriame mažutėliams,, - gerumo, atjautos, labdaros akcija, kurią vykdo mokyklos 
mokinių meniniai kolektyvai ir atskiros klasės neįgaliųjų pensionatuose, senelių namuose, vaikų 
globos namuose bei mokyklose – internatuose, kuriose mokosi (ir gyvena)  specialiųjų poreikių 
mokiniai (dauguma jų iš asocialių šeimų bei našlaičiai). 
 
        Projekto tikslai ir uždaviniai : 
   
    1.Aplankyti numatytas globos įstaigas ir dalintis Gerąja Naujiena, džiaugsmingu Laukimu ir 
Viltimi su tų įstaigų globotiniais, kurie mūsų visuomenės požiūriu dažnai traktuojami kaip 
nebereikalingi ar jokios naudos neteikiantys asmenys. 
   .2. Užmegzti glaudesnius paltarokiečių bendradarbiavimo ryšius su  lankomų globos įstaigų 
darbuotojais, atsakingais už globotinių užimtumą. 
  3. Visos mokyklos bendruomenės informavimas apie vykdomą akciją ir skatinimas kokiu  nors 
būdu prie jos prisidėti. 
  4. Ugdyti mokinių savimonėje asmens vertę, altruizmo svarbą. 

 
    Buvo numatyta aplankyti Rokiškio senelių 
globos namus, Skiemų pensionatą, Jotainių, 
Linkuvos pensionatus, Linkuvos senelių globos 
namus, Obelių vaikų globos namus, Linkaučių 
pagrindinę mokyklą, kurioje mokosi 50 
spec.poreikių mokinių , gyvenančių internate ir 
valstybės išlaikomų ,  120 vietinių mokinių, 
Panevėžio  A.Banzos kūdikių globos namus, 
Linkuvos specialiąją internatinę mokyklą. 
   Projekto rengėja ir koordinatorė – direktorės 
pavaduotoja doriniam ugdymui Loreta Armalytė. 
  

Akcijos dalyviai kartu su Obelių globos namų vaikais 
 

Dovanokime džiaugsmą ir paguodą silpnesniam 
 
      Mūsų keliai vedė ten, kur galėjome dovanoti savo meilę silpnesniems, likimo 
nuskriaustiems. 
       Kaip mus sutiks? Ar suspindės akyse džiaugsmo kibirkštėlės ? Gal vietoj jų išvysime 
sielvarto ašaras? Gal bus pamanyta, kad atvyko dar viena grupelė žmonių, kurie savo planuose 

 3



Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos laikraštis 

nori padėti  šaltą ženkliuką ,,atlikta,,? 
Prisipažinsiu, nerimo buvo nemaža. Mes gi tik 
vaikai,, kurie nori dalyti gerumą, kurie žino, kad 
didžiausia dovana žmogui – artimųjų meilė ir 
šiluma. 
     Lankėmės Linkaučių pagrindinėje mokykloje 
, Jotainių pensionate ( Panevėžiuo raj.) , 
Rokiškio senelių namuose, Skiemų pensionate, 
Linkuvos spec.internatinėje mokykloje, 
pensionate ir senelių namuose ir Panevėžio A. 
Banzos kūdikių globos namuose.Mus rėmė  
,,Renovabis,, fondas ir mokinių tėveliai. 
      Tai, ką patyrėme, pranoko nedrąsias mūsų svajones. Teatro grupė suvaidino spektaklį. 
Vyresniųjų ir jaunesniųjų klasių mokinių choras atliko kalėdines giesmes bei dainas.Visų sielos 
vartus atvėrė mokinių liturginiai šokiai. Senelių akyse matėme džiaugsmą ir liūdesį. Tikra tiesa, 
kad ne tik stogo virš galvos , lėkštės valgio reikia senam – reikia džiaugsmo,  naujų įspūdžių, 
bendravimo su žmonėmis. Ypač sujaudino šimtametė senutė, ji buvo mokytoja. Jos gilios , 
išmintingos akys glostė mus . Ji iš visos širdies linkėjo augti geriems, krikščioniškai elgtis. O 

kita, nevaikštanti senutė, negalėjusi matyti 
mūsų pasirodymo, mielai pasakojo apie savo 
darbą kolūkyje ( kai buvo sveika), dėkojo už 
dovanas. 
     Skiemų pensionate buvome nustebinti 
neįgalių žmonių kūrybingumo: tapyti, siuvinėti, 
lipdyti paveikslai...  
 
      6b ir 11- ų klasių mokiniai ruošė dovanėles 
ir nešė į Panevėžio miesto A. Bandzos kūdikių 
globos namus. 
     Obelių vaikų globos namuose susipažinau 
su keliomis paauglėmis. Toks paprastas ir 

žemiškas jų noras – turėti savo namus, šeimą, tarti  ,,mamyte,, , ,,tėti,, , ,, sese,, ... O auklėtojos  
- kaip motinos, tik jų širdyje  be savų vaikų  telpa dar dešimties ar daugiau  globotinių rūpesčiai 
ir džiaugsmai... Niekada  nepateisinsiu tų žmonių, kurie iškeitė savo vaiko apsikabinimą į 
alkoholio butelį. 
    Po kelionės supratome: lengva daryti gerus darbus, nes kiek atiduodi, tiek ir gauni. Grįžome 
pakylėtomis širdimis ir tvirtai prisiekę visada padėti kitam – silpnesniam, likimo nuskriaustam. 
Kalėdų džiaugsmas mūsų širdyse buvo ypač tyras, o akys dar ilgai regės šių žmonių džiugesio  
ašaras.  
                                                                Laima Valytė, 11 kl mokinė 

A. Bardauskienės nuotr. –  atsisveikinimas su Skiemų pensionatu – šokis, 
                                         Kitoje – su Linkaučių pagrindinės mokyklos mokiniais. 

                                                             
             Skubėkime daryti gera 
 
         Jaunųjų samariečių būreliai su globėjomis  
Zuzana Vasiliauskiene ir Živile Čipiene) lankėsi vaikų 
darželyje ,,Pasaka,,, pas vaikučius su negalia. Būreliai 
su šiuo darželiu sudarė sutartį – lankyti vieniems kitus 
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ne tik švenčių metu, bet draugauti, bendradarbiauti, teikti džiaugsmą . 
       Tą dieną susirinko labai daug darželinukų į salę. Susikaupę , santūriai besišypsantys pasitiko jie 
mus. Jaunieji samariečiai ir darželio auklėtiniai dalyvavo programėlėje ,,Adventinis laukimas,,. Jie 
stebėjo vaizdelio inscenizaciją ,,Apreiškimas Marijai,,.Mažyliai sužinojo, kad po keturių  savaičių 
laukimo Mergelė Marija padovanos pasauliui Išganytoją, mažą kūdikėlį, kurio vardas - Jėzus. 
Pažiūrėję programėlę, pasižadėjome per  šv. Kalėdas bažnytėlėje  kartu su piemenėliais pasveikinti 
gimusį išganytoją. Deklamavome eilėraščius, nuoširdžiai pabendravome, pasidalinome 
dovanėlėmis., nusifotografavome. Nenorėjome išsiskirti, nes buvo labai miela, šilta ir gera būti 
kartu. Palinkėjome vieni kitiems gražių , linksmų švenčių. 
                                                                      Mokytoja Zuzana Vasiliauskienė  
                                                                                            Nuotr.Živilės  Čipienės 
                            

                                           Šimtadienio šventė        
 
 
                          Slenksčiai ir laiptai, vingiai  koridorių, 
                          Kuriais tiek metų eita su žiburiu,  
                          Žinių pasemta, lemties ieškota... 
                          Ak tie takeliai, kreivi ir šakoti... 
 
     Tik 100 dienų beliko, 
         tik 100 dienų...      
 
     Nemažas abiturientų būrys (net 
trys klasės jaunuolių ir merginų) 
pagal karišką vienuoliktokų 
komandą žygiavo mokyklos 
koridoriais. 
     Vaikystė ir jaunystės slenkstis, 
primenantis, kad tenka palikti 
meškučius ir lėles ir per 100 likusių 
dienų mokykloje išnaudoti visas 
savo galimybes pasiruošti abitūros 
egzaminams. 
     Vienuoliktokai paruošė abiturientams šventę – tarsi  papurtė savo kariškomis rikiuotėmis ir 
įsakymais, kad jie atsibustų iš nerūpestingų vaikystės dienelių ir pasijustų rimtais, atsakingais 
piliečiais. Aktų salėje jiems buvo išdalinti šaukimai į armiją, išradingai vienuoliktokų nupiešti 
šventės kaltininkų šaržai su jumoristiniais palinkėjimais.Vienuoliktokai, pritariant ansambliui ir 
vadovei Jecintai Garbaliauskienei, atliko dainas ,,Reikėjo berniukams,, Pasigausiu vėją,, ir kt. 
Labai norėjosi abiturientams pašėlti: mes juos regėjome tokius vaikiškus, su spalvotais kaspinėliais, 
trumpais sijonukais, besinešiojančius savo vaikystės žaislus, bet į spalvotus balionus subėrę visas 
savo ,,išdaigas,, , dar padalinę juos ir mokytojams, susprogdino . Ir pabiro spalvoti popierėliai visoje 
salėje... Vienuoliktokai  mokyklos koridoriuje pakabino didžiulį laikrodį, kuris primins, skaičiuos 
visas dienas nuo šimtosios iki paskutinės. 
     Pasirodė ritminių šokių atlikėjos,  abiturientus sveikino auklėtojos: Rima Žostautienė, Joana 
Kondrotienė ir Snieguolė Butkutė, linkėjo jiems sėkmės ruošiantis egzaminams. 

                                      Poezijos paukštė atskrido... 
       Patį  viduržiemį, spiginant didžiuliam šalčiui, pas mus atskrido poezijos paukštė.Tarsi atgijo 
užmirštos knygelės ir jų personažai, suskambo poetiški vaikų, jau ūgtelėjusių ir jaunuolių balsai. 
       Meninio skaitymo šventėje dalyvavo apie 30 mokinių iš 5-11 klasių. 

 5



Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos laikraštis 

 6

Šventei ruošėsi mokiniai, padėjo lietuvių kalbos mokytojos.Kaip smagu, kad  jau tapo tradicija – 
džiaugtis savo gimtosios kalbos grožiu ir džiuginti kitus Žiuri komisija ( lietuvių kalbos mokytojos: 
Zita Kontrimienė, Milda Zanevičienė, Audronė Gudynienė, Irena Savickienė, Lina Karaziejienė ir 
bibliotekininkė Regina Stumbrienė) džiaugėsi, kad dalyviai  noriai ruošėsi konkursui ir gausiai jame 
dalyvavo,  gerai pasirodžiusius apdovanojo padėkos raštais, o  patys šauniausieji  
(Monika.Ramoškaitė  6 kl. , Gintarė Šerėnaitė , 10b kl ) dalyvavo miesto moksleivių meninio 
skaitymo šventėje. 
 
                                                                            ,,Žiburiuko,, redaktorė Regina Stumbrienė 
                                                           

                        Vasario 16-osios minėjimas 
 
    Vasario 15 dieną Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinėje mokykloje vyko netradicinė  
istorijos pamoka, skirta nepriklausomos Lietuvos  80-osioms metinėms paminėti.Visa mokyklos 
bendruomenė giedojo tautinę giesmę. Istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas skaitė 
pranešimą , kuriuo priminė svarbiausius Lietuvos istorijos faktus, susijusius su nepriklausomybės 
atkūrimu. Vienuoliktokai, vadovaujami mokytojos metodininkės Zitos Kontrimienės , parengė 
literatūrinę kompoziciją  ,,Iš senųjų monoskriptų,, . Mokiniai skaitė poetų eiles apie mūsų tautos 
kelią, kovas už laisvę, atliko senąsias liaudies sutartines. Skambėjo mokyklos choro atliekamos 
dainos  ,, Lietuva,, , ,, Palaimink , Dieve, mus,, (vadovė – Jecinta Garbaliauskienė). 
    Pradinių klasių mokinukai su savo mokytojomis, pasipuošę tautinėmis vėliavėlėmis, deklamavo 
eilėraštukus, dainavo daineles apie Tėvynę , šoko tautinius šokius. 
     Šis renginys paskatino mokinius dar kartą prisiminti  savo Tėvynės istoriją, puoselėti meilę savo 
tautai. 
                                                Rūta Kuncytė ir Evelina Širkaitė, 12 h kl. 
               
                
        Penktadienį , vasario 24 dieną gražus  mūsų mokyklos mokinių būrys už gerą mokymąsi bei 
aktyvų dalyvavimą mokyklos renginiuose  vyko į Vilnių . Dalyvavo  Litexpo parodų rūmus, aplan-
kė knygų mugę, būsimieji abiturientai domėjosi aukštosiomis mokyklomis. Keistuolių teatre žiūrėjo 
spektaklį ,, Juokdario mirtis ,, arba ,, Kas nužudė Šekspyrą,, . Tai mokyklos administracijos dovana 
mūsų šauniausiems. 
        Mokyklos teatro grupė ( vadovė Alina Bardauskienė) dalyvavo  respublikiniame konkurse  
Lėlių teatre ir parodyti spektaklį pagal Silvijos Vo ,,Žmogonus,,. 
 
 
                          Šypsenėle, nepabėk.... 
 
 Lietuvių kalbos mokytoja klausia septintoką: 

- Arminai, kokią knygą perskaitei, gal papasakosi ir klasės draugams? 
- Perskaičiau, tik dar nespėjau pasiimti,- sako Arminas. 
 

 Į išdykėlio namus atėjo mokytoja: 
  -  Mama namie, Stasiuk,? 
  - Ne, nėra. 
  - O tėtis? 
  - Irgi pasislėpė 
  

 
,, Žiburiuko ,, laikraštėlio redakcija, K. Paltaroko 18.   Laukiame laiškų, rašykite. 
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