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Panevėžio Kazimiero Paltaroko 
vidurinės mokyklos laikraštis 

  

                                                         2006/2007 m.m. Nr. 3-4   
Švieski  ir spindėki! 
              Mons. Jonas  Juodelis 

 
 
 
 

PRISIKĖLIMAS 
 
 

Pro ežero rūkus į kitą pusę 
Neprasiskverbia akys ir gana. 
Bet jau suošia, susiūruoja pušys – 
Prasideda giedrėjanti diena. 
 
Iš požemio išrieda saulė, 
Tartum viščiukas iš kiaušinio... 
Prisikėlimo laukei valandom. 
Dabar klausaisi 
Paukštės balso sidabrinio 
Lyg Apreiškimo, 
Rašomo gaidom. 

 
Kazys Bradūnas 

 
 
 
 

„Šv. Velykų paslapties viršūnė yra  Jėzaus įžengimas į dangų. Pasirodęs čia, 
žemėje, savo prisikėlusiame kūne ir per Šventąją dvasią davęs savo išrinktiesiems 
apaštalams įsakymą,  (And. 1,2). „Jėzus pakilo aukštyn; ir debesis jį paslėpė nuo 
jų akių“ (Apd. 1,9). Jis įžengė ‚,su kūnu, kuriuo prisikėlė, ir su savo siela“. 

 
,,Jis įžengė į dangų, bet mūsų nepaliko. Jis ateina pas Tėvą kaip 

Aukščiausiasis  Kunigas, kuris ,,per amžius gali išgelbėti tuos, kurie per jį eina 
prie Dievo. Jis amžinai gyvas, kad juos užtartų“ (Žyd.7,25) 
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Dalyvaujame projekte ,,Dievo karalystės grūdas“ 
 
     Projekto tikslas – toliau įgyvendinti fakultatyvią evangelinių vertybių ugdymo programą V- XII klasėse, skatinant 
mokinius dalintis tikėjimo džiaugsmu savo aplinkoje, o ypač lankant vargstančius ir bendraujant su jais, vienišais seneliais, 
vaikų globos namų auklėtiniais bei pensionatų gyventojais. 
 
    Projekto įgyvendinimo turinys: projektas vykdomas dviem etapais. 
1.Katalikiškų mokyklų neformalaus švietimo ,, Krikščioniškų vertybių ugdymo „ programa, kurios turinys: V klasė – ,,Aš ir 
bendruomenė“,  VI klasė - ,,Verta prasmingai gyventi‘‘, VII klasė – ,,Jie gyvena su mumis. Mano šeima“ (bei VII klasių 
savanoriams -  jaunųjų paltarokiečių lyderiams – „ Mano vertybės““), IX klasė - ,, Galimybės ir pasirinkimas“ ( bei IX klasių 
savanoriams – jaunųjų paltarokiečių lyderiams - ,,Stipriau už neapykantą ‘‘,  X klasė – ,,Vidinis kompasas“, XI klasių 
savanoriams – jaunųjų paltarokiečių lyderiams – „Kairos“. Ši programa realizuojama savaitgaliais mokslo metų eigoje ir 
mokinių atostogų metu. 
   Mokinių išvykos, susitikimai, bendra liturgija, bendros pramogos, dalinantis savo krikščioniškąja patirtimi, savo tikėjimo 
liudijimu, pavyzdžiu ir konkrečiu darbu su tais, kurie neturi savo artimųjų, kurie mūsų visuomenėje dažnai laikomi šių laikų 
,,raupsuotaisiais“. 
 
   Projekto metodika: priemonės, metodai. 
1.Savaitgalio rekolekcijos atskiroms klasėms, klasių koncentrams; stovyklėlės mokinių atostogų metu aktyviausiems 
savanoriams – jaunųjų paltarokiečių lyderiams. 
2. Meninų programėlių parengimas; dovanėlių neįgaliesiems gamyba papildomo ugdymo būreliuose.  
3. Išvykos į Panevėžio bei Šiaulių apskrities globos įstaigas. 
4. Parodos bei kita gerosios patirties sklaida vietinėje spaudoje, parapijoje, tarp miesto mokyklų, jaunimo organizacijose. 
 
 Projekto darbui vadovauja: Loreta Armalytė PAMI, Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos  
direktorės pavaduotoja doriniam ugdymui, Leonas Blėdis – K.Paltaroko vidurinėje mokykloje atsakingas už vertybių 
programos realizavimą, Elona Stasiūnaitė – socialinio aktyvumo būrelio vadovė, Janina Alina Bardauskienė – teatro mokytoja 
bei dramos studijos vadovė, Jecinta Garbaliauskienė – muzikos mokytoja, Roma Ambrazevičienė – technologijų mokytoja, 
Marija Simonavičienė – tikybos mokytoja ir ateitininkų kuopos vadovė. 
    Vadovaujant  Loretai Armalytei, Kazimiero Paltaroko vid. mokyklos  direktorės pavaduotojai doriniam ugdymui, kovo 15 
dieną  16 mokinių iš 6 - 11 klasių dalyvavo Gustonių senelių namuose susikaupimo valandėlėje su seneliai, kovo 2 ir 3 
dienomis dienomis Truskavos vienuolyne dirbo pagal programą ,,Vidinis kompasas“ 10b klasės mokiniai , o kovo 16 ir 17 
dienomis -10c klasės mokinių grupė. Jie žiūrėjo filmą ,,Skustuvo ašmenys“, grupelėse aptarė filmą, darė koliažus, meditavo, 
kalbėjo apie priklausomybes ir prisirišimus. Kovo 30-31 dienomis 9a, 9b, 9c ir 10b kalsių mokiniai dalyvavo vertybių 
programoje ,,Stipriau už neapykantą“ Truskavos vienuolyne. 
 
 

 

Malda: PALAIMINIMAI 
 

Laiminu neturtą tavo širdyje, kuri jaučia tuštumą, nes ten yra erdvės plisti mano karalystei. 

Laiminu tavyje kitus paliečiantį švelnumą, nes į jį atliepia kiekvienas žmogus, ir švelnumas gali nugalėti net 
užkietėjusias širdis. 

Laiminu tavyje tai, kas rauda ir trokšta viso, kas prarasta ar ko niekad nebus, nes tai galimybė man tave dar didesne 
meile paguosti. 

Laiminu tavyje tai, kas ilgisi ir siekia giliausios tiesos, nes kai meldiesi, nuolat patenkinu šiuos neišsakytus ilgesius. 

Laiminu kiekvieną kartą, kai pasigaili ir atleidi, nes tai – tavo širdies langelis, išlaisvinantis nuo kartėlio, atsiveriantis 
man įžengti ir gydyti. 

Laiminu širdies tyrumą, nes tai neapčiuopiamas branduolys, kuriame mane sutinka didžiausi mano troškimai. Ten 
esame veidas į veidą. 

Laiminu taikdarį – tai , kas tavyje siekia net supratimą pranokstrančios taikos, žinant, kaip sunku ją įgyti. Todėl ir 
atsiunčiau savo Sūnų nešti taiką ir ramybę. 

Laiminu tai, kas sustiprina tavo tikėjimą; įvairūs persekiojimai, išbandymai, nusivylimai. 

Viešpats mus laimina ten ir toje vietoje, kur esame (kad ir ne laisvu noru pasirinktoje). 

Tokie, kokie esame (kad ir palaužti), - esame malonės vietoje. 

Tuo, kuo esame ir tampame, - tai mūsų vieta karalystėje. 
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Olimpiados 
 

2006 m. gruodžio – 2007 m. sausio mėnesiais mokykloje vyko įvairių dalykų olimpiados: jaunųjų matematikų,  fizikų, 
chemikų, biologų, geografų, lietuvių, rusų, anglų, vokiečių dailės, technologijų. Savo žinias patikrinti , „galveles palaužyti.“ 
susirinko  gana daug mokinių . Ir gerų rezultatų pasiekė. Buvo kuo pasidžiaugti.  

Mokiniai, geriausiai pasirodę mokykloje, dalyvavo miesto olimpiadose. Nemaža laimėjimų pasiekta ir konkursuose. 
 

Sveikiname juos! 
 
 Mokyklos komandą, Jaunųjų kalbininkų konkurse, skirtame Juozo Balčikonio 122-osioms gimimo metinėms, užėmusią II 

vietą. (Mokytoja metodininkė Irena Savickienė, vyr. mokytoja Alina Bardauskienė). 

 Ievą Buliauskaitę, 12h  klasės mokinę, miesto jaunųjų istorikų olimpiadoje laimėjusią III-ąją vietą. (Vyr. mokytoja Rima 
Kemzūrienė) ir dalyvavusią respublikinėje olimpiadoje Druskininkuose. 

 Liną Palepšytę , 8a klasės mokinę, už sėkmingą pasirodymą  miesto  mokinių technologijų olimpiadoje. (Mokytoja 
metodininkė Roma Ambrazevičienė). 

 Mindaugą Dervinį , 6d klasės mokinį, , miesto mokinių technologijų 6-7 klasių olimpiadoje  laimėjusį I- ąją vietą 
(mokytojas metodininkas Eugenijus Babachinas). 

 Gediminą Kaziukaitį, 10c klasės mokinį, , miesto 9-12 klasių  mokinių chemijos olimpiadoje užėmusį II vietą. (Mokytoja 
metodininkė Snieguolė Butkutė). 

 Mokyklos pradinių klasių komandą, ,,Mažojoje gamtos olimpiadoje“ užėmusią II vietą. (Ruošė mokytoja Aldona 
Čiplienė). 

 Giedrę Mekaitę 11b klasės mokinę, miesto gamtos mokyklos ekologinės eglutės kūrybos konkurse ,,Neįprastas  Kalėdų 
džiaugsmas“ už originalų kūrybinį darbą, geriausiai atitikusį konkurso idėją. (Mokytoja metodininkė Roma 
Ambrazevičienė). 

 Ievą Kavaliauskaitę, Eveliną Armanavičiūtę, Eriką Plikaitytę, Ingridą Kaulakytę,  8d klasės mokines,  miesto 
mokyklų 1-12 klasių mokinių  Užgavėnių kaukių parodoje – konkurse už įspūdingiausią kaukę. (Mergaites ruošė mokytoja 
metodininkė Roma Ambrazevičienė).                         

 Mokyklos komandą, miesto tarpmokyklinėse komandinėse turizmo technikos varžybose  jaunučių amžiaus grupėje 
užėmusią I vietą. (Mokytoja Saturnina Mažuolienė). 

 8b klasės mokinių komandą miesto mokyklų konkurse ,,Nerūkanti klasė“ užėmusią II vietą. (Klasės vadovė Lina 
Karazijienė). 

 Dominyką Radvilą , 10b klasės mokinį 9-10 klasių mokinių tarpmokyklinio rankų lenkimo varžybose kaire ranka 
iškovojusį I vietą. 

 Mokyklos komandą, miesto tarpmokyklinėse rankų lenkimo varžybose užėmusią III vietą. 

 Mokyklos komandą, miesto konkurse ,,Saugūs ir sveiki mokykloje“ III etapo akcijoje ,, Mano teisės ir pareigos“ 
laimėjusą II vietą. (Vyr. mokytoja Alina Bardauskienė).  

 Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos darbuotojų komandą, 2007 m. Panevėžio miesto mokyklų darbuotojų 
moterų krepšinio 3x3 varžybose iškovojusią I vietą. 

 Mokyklos 4 klasių komandą, dalyvavusią  miesto 4 klasių olimpinėje popietėje diplomu apdovanojo Vyturio vid. 
mokykla. (Juos ruošė vyr. mokytoja Sonata Marcinkevičienė). 

 Mokyklos komandą už dalyvavimą bendrojo lavinimo mokyklų mokinių respublikiniame teisinių žinių konkurso miesto 
ture ,,Temidė“ II etape ir užėmus I vietą. (Simonui Sabaliauskui 11b, Kestučiui Petrauskui 11a, Klaidui Polikevičiui 
11b, Neringai Žostautaitei 11b, Erikai Nakrošaitei 11c). Jie dalyvaus Panevėžio apskrities teisinių žinių konkurse 
,,Temidė“. (Ruošė vyr. mokytojos Violeta Dumbrienė, Alina Bardauskienė, mokytoja metodininkė Aida Bijanskienė). 

 Trečiajame ture varžėsi trys Panevėžio apskrities mokyklos. Mūsų komanda užėmė II vietą. 

 Mokyklos teatro grupę iki 16 metų  amžiaus, dalyvavusią Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų šventėje ,,Šimtakojis – 
2007“. Apdovanota Švietimo skyriaus Padėkos raštu. 

 Mokyklos teatro grupę nuo 16 metų amžiaus grupėje Lietuvos vaikų ir jaunimo šventėje ,,Šimtakojis – 2007“. 
Apdovanota Švietimo skyriaus padėkos raštu. ( Vadovė Alina Bardauskienė). 

 3c klasę ir jų mokytoją Ainą Šepkuvienę už įgyvendintą paukščių globos projektą „Lietuvos žiemojantys paukščiai“ 
Panevėžio Gamtos mokykla apdovanojo žaliuoju diplomu. 

 



Interviu 
 

            Jaunoji žurnalistė Greta Jurgaitytė (6b kl.) kalbino savo 
klasiokę Pauliną Petkūnaitę, dalyvavusią net trijose mokykloje 
vykusiose olimpiadose. Rezultatai puikūs: lietuvių kalbos 
olimpiadoje užėmė II-ąją vietą, istorijos I – ąją, o matematikos – 
II-ąją (6-ųjų klasių mokinių tarpe) ir mieste gynė jaunųjų 
matematikų garbę (laimėjo IV vietą). 
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           Greta.   Paulina, ar tau patiko dalyvauti matematikos 
olimpiadose? 
           Paulina. Labai. 
           Greta.    Ar sunkios užduotys buvo mokyklos 
olimpiadoje? 
           Paulina. Taip. Bet buvo ir lengvų. 
           Greta.    Ar esi  patenkinta savo pasiekimais? 
           Paulina. Taip.Bet, manau, galėjau pasirodyti žymiai 
geriau. 
           Greta.    Ar dalyvautum dar kartą? Kodėl? 
           Paulina. Mielai, nes man patinka visur dalyvauti, be to tai 

puiki proga pasitikrinti savo žinias. Norėčiau padėkoti savo matematikos mokytojai Birutei Masiokienei. 
           Greta.     Dėkoju už pokalbį. 
 
 
 

Respublikiniai apdovanojimai  

Meninio skaitymo šventė  
      Justiną Visicką, 8d klasės mokinį, tapusį respublikinio 
rašinių konkurso „Mes norime  būti kartu“ laureatu ir 
dėkoja  už dalyvavimą šioje akcijoje, skirtoje Tarptautinės 
neįgaliųjų žmonių dienai paminėti.   

 
 

Sausio 24 dieną poezijos mylėtojai susirinko į tradicinę  
meninio skaitymo šventę. V-XII klasių mokiniai, trumpam 
atitrūkę nuo mokslų, skaitė poeziją.Šiemet konkurse 
dalyvavo net 42 skaitovai. Ypač gausus buvo 5- 7 klasių 
dalyvių būrys -  net 25 mokiniai.Tai džiugina. 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Vilija 
Blinkevičiūtė, 
Švietimo ir mokslo ministrė Roma Žakaitienė 

 Justino Visicko mokytoja – Lina Karaziejienė 
Skambėjo Martyno Vainilaičio, Justino Marcinkevi-

čiaus, Ramutės Skučaitės, Violetos Palčinskaitės,Vacio 
Reimerio, Janinos Degutytės, Henriko Radausko, Kazio 
Bradūno bei pamėgtų prozos kūrinių ištraukos. 

                                       
       Tomą Jušką, 7a kl., Tarptautinėse moksleivių turizmo 
technikos  uždarose patalpose  varžybose ,,Akademija-
2007“ bendrakomandinėje įskaitoje vaikų amžiaus A 
grupėje laimėjusį III vietą. (Vadovė – Saturnina 
Mažuolienė) 

Vertinimo komisija: direktorės pavaduotoja ugdymui 
Edita Vilutienė, lietuvių kalbos mokytojos: Danutė 
Čiupkovienė, Zita Kontrimienė, Milda Zanevičienė,  
Ramunė Nefienė, Lina Karaziejienė bei bibliotekininkė, 
maironiečių būrelio globėja, Regina Stumbrienė. 

 
 

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 
dienos minėjimas V–VIII klasių  mokinių tarpe  I-ąją  vietą  laimėjo 

Asta Andriūnaitė  8b kl., II –ją  - Monika Ramoškaitė, 
7a kl.,  III-ąją – Vykintas Slivka 5d kl. 

 
 

         Kasmet minime valstybines Lietuvos šventes. Salėje, 
papuoštoje trispalve, susirinkę 5- 7 klasių mokiniai. Jie 
gieda Lietuvos himną. Mokiniai bandė sudėti žodį 
„Lietuva“ pagal  poeto Justino Marcinkevičiaus poemą „ 
Mažvydas“, 6-okai skaitė Janinos Degutytės eilėraščius. 
Istorijos mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas priminė 
mokiniams Lietuvos kelią į Nepriklausomybę. 

IX–XII klasėse geriausiais skaitovais tapo Jonas 
Vingilys  (12hr), Dovydas Kučinskas (12hr), Gintarė 
Šerėnaitė (11c). 

Aktyviai dalyvavo konkurse maironietės ir jaunosios 
žurnalistės. 

Gerai pasirodė Paulina Petkūnaitė (6b), maironietė, 
Morta Grigaliūnaitė (6c), Andrius Jurėnas (9b), Valda 
Pavilonytė (10b), Asta Andriūnaitė (8b). 

 „1918 metais vasario 16-ąją Vilniuje 12 val. 30 min. 
išsipildė aušrininkų, varpininkų svajonė – paskelbta 
Lietuvos Nepriklausomybė. Laisvė – tai didžiulė 
atsakomybė kurti, gyventi, dirbti. Mieli mokiniai, aukite, 
brandinkite Laisvės idėją savyje, garsinkite savo Lietuvą.“ 

Panevėžio miesto meninio skaitymo šventėje Asta 
Andriūnaitė užėmė II vietą 5- 8 klasių skaitovų grupėje, 
o 12hr klasės mokinys Jonas Vingilys tarp vyresniųjų 
klasių skaitovų buvo III–asis. Sveikiname nugalėtojus ir 
jų mokytoją Zitą Kontrimienę! 

   5-ųjų klasių mokinių choras dainavo apie laisvę, 
gimtąją žemę. Šoko mažieji tautinių šokių šokėjai. 

  7-12 klasių mokiniai kultūros centre ,,Garsas“ žiūrėjo 
lietuvišką filmą ,,Skrydis per Atlantą“.  



Mokyklos  „Dailės galerija“ 3 aukštas 
   
 

Vasario 2 dieną mūsų mokyklos jaunieji dailininkai sukvietė smalsuolius į trečią aukštą, kur buvo atidaryta mokinių darbų 
paroda „Mano Lietuva“, skirta Lietuvos Nepriklausomybės  atkūrimo dienai paminėti. Mokyklos koridoriaus sienas papuošė 
išradingi, meniški mokinių piešiniai, eksponuoti  mūsų mokyklos mokinių  - miesto dailės akademijos dalyvių darbai. 

3b klasės (mokytoja metodininkė Daiva Žukauskienė) ir 3c kl. mokinių (mokytoja metodininkė Aina Šepkuvienė) 
darbeliai, pavadinti „Gimtinės spalvos“, rado deramą vietą parodoje. 

Pradinių klasių mokinių choras (mokytoja Dalia Šmidtienė) dainavo apie laisvę, Tėvynę. 
Jaunuosius dailininkus sveikino dailės mokytoja metodinikė Aida Bijanskienė. Mokyklos direktorė Gražina Gailiūnienė 

įteikė padėkos raštus Jaunųjų dailininkų pavasarinės akademijos dalyvėms: 
Mildai Butkutei 8b kl., Laimąi Burneikaitei 10c kl., Ingridai Kaulakytei  8d kl..,  Kristinai Savickaitei 9a kl., 

Laimai Burneikaitei įteikė ir Švietimo skyriaus  diplomą, 10-ųjų klasių mokinių tarpe užėmus II  vietą. Jas ruošė 
mokytoja metodininkė Aida Bijanskienė. 

Jaunosios korespondentės  Rūta, Paulina, Greta 
 

 

VI-osios  abiturientų laidos Šimtadienis 
 

Vasario 2 dieną trijų klasių abiturientai susirinko į didelę 
šventę – Šimtadienį. Ši diena jiems primena, kad jau laikas 
skaičiuoti dienas: tik 100 jų liko iki egzaminų.  
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11-okai – dalininkai, akylai išanalizavę dvyliktokų 
privalumus ir silpnybes, sukūrė visų trijų klasių  šaržus. Programa 
vadinosi ,,Kelias į žvaigždes“. Įžengus į aktų salę, visus pasitiko 
įkyrus ir garsus, nenutylantis Radži dainos klausimas „Ką daryt?“.  
Aišku, jis abiturientams – pats aktualiausias. 

Išradingi vienuoliktokai: ekrane parodė abiturientus 
įvairiausiose situacijose, matyt , kai kuriems patiktų būti smalsiais 
žurnalistais. Skambėjo muzika, 12-okai bandė vaidinti „Kelio į 
žvaigždes“ dalyvius, bet, kadangi patys savo gabumų išryškinti 
nepanoro, tai ir naujų žvaigždžių neatsirado. O gal tai dar palikime 
ateičiai? 11-okai šioje srityje buvo išradingesni. 

Atėjo laikas abiturientų pasirodymui. Tai buvo noras 
valiūkiškai pakvailioti (12r) , padėkoti mokytojams (12hr), o 12h į dainą sudėjo daug daug savo sunkiausių valandų, praleistų 
rašant tekstų analizes su savo auklėtoja, lietuvių kalbos mokytoja metodininke Zita Kontrimiene.   

11-okų, klasių auklėtojų, mokyklos vadovų  sveikinimai, linkėjimai, dainos ir kitos linksmybės, didžiulis tortas... Juk  ta 
šventė jiems tikrai atmintina. Daug išmonės  ir triūso organizuojant šventę, paaukojo teatro mokytoja Alina Bardauskienė, 11-
ųjų kasių auklėtojos  Aida Bijanskienė, Rima Žentelienė, Rima Vaišnorienė, mokiniai ir dailės mokytojos. 

                                                                                          Regina Stumbrienė 
                                                                                       „Žiburiuko“ redaktorė 

 
 

 

Kaziuko mugė 
 

Pradinių klasių mokiniai jau ne pirmą kartą renkasi į 
pačių surengtą Kaziuko mugę. Ruošiasi šventei itin 
kruopščiai: pluša ir vaikučiai, ir mamytės su tėveliais, ir 
seneliai. 

Aktų salėje klasės paruošė stalus, juos tautiškai 
papuošė.Stebino lankytojus darbelių išradingumas, 
gausumas. Ir ko gi čia nebuvo... Pintų, drožinėtų, lipdytų, 
megztų... Nors dar maži vaikučiai, bet , tėveliams 
padedant, berniukai sukalė inkilėlių  paukšteliams, 
mergaitės su mamytėmis ir močiutėmis rankdarbių 
primezgė, atvirukų prigamino, pyragų prikepė. O ir svečią 
prie savo klasės stalo sutikti bei pavaišinti mokėsi, ne tik 
parduoti savo prekę. Itin žavėjo 3b klasės komanda, 
nepamiršusi savo stalą balta linine staltiese apdengti ir juosta perjuosti, o svarbiausia – patys tautiniais rūbais pasipuošti. To 
juos nuoširdžiai moko jų pirmoji mokytoja Daiva Žukauskienė. Kokia gi mugė be armonikos garsų? Mokytoja metodininkė 
Vanda Čiplienė užgrojo ir visus mugės dalyvius į ratelius kvietė pažaisti, pasilinksminti.  

Jei švelnūs karklų katinėliai jau puošė stalus, vadinasi, tikrai ateina pavasaris.                     
 

Regina Stumbrienė 



Maironiečių vakaronė ,,Apie 
darbą ir duoną“ 
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Kovo 1 dieną mes, maironiečiai, sukvietėme miesto 
vidurinių mokyklų  maironiečius į vakaronę ,,Apie darbą ir 
duoną“. 

Deklamavome eiles, šoko mūsų mažieji tautinių 
šokių šokėjai (vadovė - Gražina Bataitienė),    visus 
susirinkusius  skambiomis dainomis, šokiais, liaudiškais 
žaidimais džiugino ir linksmino Panevėžio miesto mokyklų 
jungtinis tautinis kolektyvas ,,Šėltinis“. 

Mokyklos kapelionas, kunigas Mindaugas Kučinskas 
palaimino duoną, ant senoviškai papuoštų   stalų turimas 
gėrybes. Pašventinta duona dalinomės visi vakaronės 
dalyviai. 

Buvo linksma ir smagu: minėme mįsles, prisiminėme 
patarles ir priežodžius, mokėmės jų išminties, dainavome , 
žaidėme. 

Lietuvos Maironiečių draugijos pirmininkas 
Eugenijus Urbonas apdovanojo  vakaronės dalyviams bei 
mums ir būrelio globėjai Reginai Stumbrienei padėkojo už 
gražią tautinę veiklą. 
 

Maironietės: Ugnė, Evelina, Vidmantė. 
 

***************************** 
 

Teatro grupė su savo mokytoja Alina Bardauskiene 
mokykloje organizavo teatro dieną. Jie parodė spektaklį 
pagal R. Andrašiūnaitės pjesę ,,Talentas gyventi“ 6-12 
klasių žiūrovams. Spektaklis gana įspūdingas, taigi ir 
mokiniams jis sukėlė daug įdomių minčių, buvo priimtas 
šiltai. 

****************************** 
Balandžio viduryje  istorijos mokytojas ekspertas Juozas 
Brazauskas kartu su Žiemgalos leidykla išleido mokslinę 
monografiją ,,Dailininkė Marcė Katiliūtė“. 

Žemės diena, mėnuo 
 

Kovo 20 dieną prie mokyklos suplevėsavo Lietuvos 
valstybinė ir Žemės vėliavos.  

Mokiniai su  gamtos mokytojų metodiniu rateliu 
paminėjo Žemės dieną. Vieną popietę mokytojai      buvo 
pakviesti į jau tradicine tapusią arbatos pertraukėlę. 
Pavasariškai papuoštas stalas puikavosi gamtos gėrybėmis 
ir kitais skanumynais. Mokytojos priminė, kaip svarbu 
saugoti Žemę, gamtą, juk ją reikės palikti ateinančioms 
kartoms. 

Smagiai praėjo 5-okų  viktorina ,,Gamtos 
labirintuose“, 10-kai balandžio 26 dieną organizuoja 
linksmųjų išradingųjų klubą gamtos tema. 
 
 

Frankofonia 
 

Kovo 20 dieną mokykloje vyko renginys 
,,Frankofonia“, skirtas prancūzų kalbai paminėti.  

Šventę organizavo prancūzų kalbos mokytoja Violeta 
Mackuvienė. Dalyvavo Senvagės pagrindinės, ,,Saulė-
tekio“, 5-osios vidurinių, mūsų m-klos bei Juozo 
Balčikonio gimnazijos mokiniai. Jie skaitė prancūzų poetų 
eilėraščius, atliko populiarias dainas prancūzų kalba, 
vaidino ir šoko.  

Buvo malonu stebėti, kaip mokinisi drąsiai jaučiasi 
scenoje ir laisvai kalba prancūziškai.. Pasijutome esą 
prancūzų kultūros dalimi. 

Monika Glinskytė 7d kl. 
Odeta Šlekytė  7d kl. 

 
 

Vienuoliai ir vienuolynai Lietuvoje 
 

Balandžio 20 dieną mūsų mokykloje įvyko  III–oji 
respublikinė katalikiškų mokyklų IX-XI klasių mokinių 
istorijos olimpiada ,,Vienuoliai ir vienuolynai Lietuvoje“. 
Olimpiadoje dalyvavo aštuonios komandos iš Kauno, 
Marijampolės, Alytaus, Kretingos katalikiškųjų ir mūsų 
mokyklos komanda. Renginį pradėjo mūsų mokyklos 
įkūrėjas J.E. vyskupas emeritas Juozas Preikšas, olimpiados 
dalyvius pakvietęs į šv. Mišias Kristaus Karaliaus 
katedroje. Jaunieji istorikai  pristatė savo parengtus 
projektinius darbus: istorinį, susijusį su teologija ir praktinį 
– parengti apibendrinus žinias aplankius Panevėžyje 
veikiančius moterų vienuolynus. 

Ypač garbingos žiuri komisijos sprendimu mūsų 
mokyklos XI kl. komandai  ( vadovė – direktorės 
pavaduotoja doriniam ugdymui vienuolė Loreta Armalytė) 
ir VšĮ Kauno Ąžuolo katalikiškos vidurinės mokyklos 
dalyviams atiteko Marijampolės Marijonų vidurinės 
mokyklos XI–os klasės mokinei Eglei Varnaitei ir Alytaus 
šv. Benedikto gimnazijos I klasės mokinei Monikai 
Jankauskaitei. Trečiąsias vietas iškovojo Panevėžio M. 
Rimkevičaitės technologinės mokyklos bei VšįĮ Kauno šv. 
Mato vidurinės mokyklos komandos. 

Konferenciją organizavo mūsų mokyklos istorijos 
mokytojas ekspertas Juozas Brazauskas ir direktorės 
pavaduotoja doriniam ugdymui Loreta Armalytė. 
 

„Žiburiuko“ redaktorė Regina Stumbrienė 
 



 

 

Mūsų mokyklos mokinių ir mokytojų kūryba 
 

 
Agnius Balabonas, 10a kl. 
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 Žibuoklių akutės 
          
Pražydo, sužibo akučių šimtai, 
Pavasaris  žadina mus. 
Vėjelis aplinkui jau žaidžia linksmai,  
Saulužė skaičiuoja žibuoklių žiedus. 
 
Pabuski ,pajuski žibutės tu dveksmą,  
Palieski rankutėm žiedelį švelniai. 
Galvelę tą liauną ir melsvą 
Apglėbki  jausmingai, meiliai. 

2004 m. 
 

 
 

Antanas Vaičikonis 
 
 Pavasario pienė 
  
 Dievas paima mane už rankos. 
Tyliai, paprastai , kaip tu 
ir nusiveda į lauką sklidiną žiedų. 
 
Velykos 
 

Saulė, didelė, raudona 
Salėlydžio saulė. 
Nežinau, ką turėčiau jausti.  
Yra tik saulė, didelė, raudona, 
Saulėlydžio saulė. 
Kokia mirtis dabar nebaisi 
Ir nebaisus gyvenimas, 
Kai žiūri į slystantį už horizonto    
Raudoną, žaižaruojantį diską. 
„.. Nebijokite, aš nugalėjau pasaulį“.  
(Jn.16,33) 
 
Saulei 
 

Sveikas, pasauli,  
Žiedlapiais kvepiantis. 
Laukiu šviesos, kuri  
Slepiasi ten, toli 
Už horizonto. 
Viešpatie, kokia tikra,  
Beprotiškai tikra – 
Tekanti saulė tik tau. 

Eglė Pumputytė, 10a kl. 
 
Svajonių pasaulis 
 
Tavyje tiek grožio,  
Pavasario spalvų ir žavesio. 
Rasos lašai ant lapų, 
Ir sklindantis gaivumas kvapo. 
 
Žiedai aplink ,, ir pievos kvepia, 
Šalia tavęs žolė jau žemę slepia.  
Tu ne viena – tiek saulės spindulių,,, 
Kad noris riktelt – Dieve, kaip gražu! 

 2004 m. 
 

Sveikiname visas Mamytes su pavasariu, su 
Motinos diena! 

 

Jurinta Urbonaitė, 5 b kl. 
 

 Mamytei 
     
Myliu aš labai mamytę 
Man ji vasaros saulytė. 
Šviečia skaisčiai ir gražiai  
Myliu ją labai labai. 
 
Tu, mamyte, man geriausia  
Tu mieliausia ir šauniausia. 
Tu tokia juk nuostabi, 
 Tu žvaigždė tamsioj nakty. 
 
Tu pralinksmini, paguodi 
Ir pasidžiaugi kartu, 
Tavo širdelė nuostabi  
Labai labai džiaugiuosi Tavimi. 

Aurelija Baublytė
                        

Miniatiūra 
                     
Staiga vėjas  nuplėšė tavo kaukę. Liko tik šypsena. Nei akių blizgesio, nei dvasios 
švytėjimo... Tik šypsena.  Vis spėliojau, ginčijausi su savimi dėl  jos tikrumo. Taip  ir 
nesužinojau nieko, nes ji nuvyto kaip nuskinta gėlė,  vėjo genama nutolo... Mačiau tik 
pilką taškelį  horizonte  ir atminty... Dabar, kai ilgesingai žiūriu į tolį, matau  jį, taškelį - 
šypseną, ir suprantu: tu buvai man kaip gėlė. Tu buvai gėlė.  O šypsena  buvo mano...  

2001, pavasaris                                    
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Teisė kiekvienam 
 

Dažna šių dienų problema: gyventojai nesidomi savo teisėmis, nesuvokia galį naudotis savo teisėmis 
ir laisvėmis, nepažeidžiant kitų asmenų teisių ir laisvių. Be to atliktas tyrimas savivaldybėse rodo, kad 
gyventojai dažniausiai kreipiasi darbo teisės, šeimos teisės, vaikų išlaikymo, skolų ieškojimo, nuosavybių 
teisių atkūrimo klausimais. Pastebėta, kad gyventojams trūksta bendrųjų teisinių žinių, žinių apie teisinę 
sistemą, jos veikimo principus, bet ne konkrečių žinių, kurių turi teisės specialistai. Viena iš teisinio 
švietimo problemų – dar ne visose bendrojo lavinimo mokyklose dėstoma disciplina, kuri supažindintų 
mokinius su Lietuvos teisinės sistemos pagrindais, jų teisėmis, laisvėmis, pareigomis bei atsakomybe 
prieš visuomenę už tų pareigų nevykdymą. Taip jauniems žmonėms nediegiamas atsakomybės 
(moralinės, teisinės) už savo poelgius jausmas, nevystoma jų teisinė sąmonė ir teisinė kultūra. 

Šių dienų specialistas neįsivaizduojamas be tam tikro teisinio raštingumo lygmens. Visi svarbiausi 
visuomeniniai santykiai  reguliuojami teisės normomis. Todėl tinkami, teisiškai pagrįsti sprendimai gali 
būti priimami tik žinant normų reikalavimus. 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004-2008 metų programoje numatyta įgyvendinti visuomenės 
teisinio švietimo sistemą, leidžiančią kiekvienam moksleiviui dar vidurinėje mokykloje parinkti teisės 
pagrindų kursą, suteikiantį esminių žinių apie šeimą, darbo santykius su valdžios institucijomis. 

Dėstomo dalyko „Teisės pagrindų“ kursas sudarys galimybes asmenims (11-12 klasių moksleiviams) 
įgyti žinių ir gebėjimų, padedančių tinkamai naudotis savo teisėmis ir laisvėmis teisinėje sistemoje, ginti 
savo teises ir vykdyti pareigas. 

Teisės pagrindų pamokos orientuotos į: 

a) teisės, su kuria žmogus dažniausiai susiduria gyvenime, žinojimą, 

b) įgūdžių vystymą (kritinį mąstymą, sprendimų priėmimą, teisinį raštingumą ir kt.), 

c) pagarbą teisei ir teisėtvarkai. 

Teisės pamokų metu rekomenduojama dirbti pagal daugelyje Europos valtybių  jau kelis 
dešimtmečius sėkmingai diegiamą ,,Street Law“ metodiką, pagrįstą teisinio švietimo programa. Pagal šią 
metodiką jaunimas skatinamas savarankiškai ir kritiškai mąstyti, informuojamas apie jų teises ir laisves. 
Taip siekiama suteikti praktinių žinių, kurios vėliau padėtų išvengti teisinių problemų, į pagalbą 
pasitelkiant įvairius vadovėlius (pvz. ,,Teisė kiekvienam“, kitas metodines ir mokymo priemones. 

Teisės pagrindų mokymo programoje dėmesys telkiamas į šias temas: teisės teorijos pagrindai, 
Konstitucinė teisė, Administracinė teisė ir Administracinis procesas, Baudžiamoji teisė ir Baudžiamasis 
procesas, Civilinė (Komercinė teisė) ir Civilinis procesas,  Darbo teisė Šeimos teisė,Vartotojų teisės, 
Tarptautinė  teisė. 

              

   Simona Šmidtaitė 

M.Romerio universiteto edukacinės veiklos katedros studentė 

 
 
 
 „Žiburiuko“ redkolegija: Rūta Rutkūnaitė, Greta Jurgaitytė, Paulina Petkūnaitė (6 b kl. ), dailininkė 
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