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Stebuklo belaukiant...
Adventas – tai laukimo metas, kurį sudaro keturios savaitės iki
Jėzaus Kristaus gimimo šventės. Kiekvienas krikščionis yra
kviečiamas su viltimi ir santūrumu laukti šios džiugiosios šventės.
Daugeliui gali kilti klausimas, kam reikalingas šis laikotarpis, kuo
jis yra svarbus?
Sustojimo laikas. Kiekvienas iš mūsų nejučia įsitraukiame į
kasdienius rūpesčius ir juose paskęstame. Susikoncentruojame
ties antraeiliais dalykais, t. y. mokslais, darbu, rūpesčiais,
dovanomis ir kitais dalykais. Nebeturime laiko pažvelgti į tai, kas
mūsų gyvenimuose yra be galo svarbu. Advento laikas ir yra
reikalingas, kad galėtume iš naujo duoti įvairius pasiryžimus, iš
naujo pažvelgti tikėjimo ir meilės žvilgsniu į savo šeimą,
padarydami ką nors gera vieni kitiems, į savo draugus,
bendradarbius, kaimynus, giminaičius.
Vienybės ir atsiprašymo metas. Advento metu esate kviečiami įsigyti kalėdaičius. Tai nėra Kristaus
Kūno pakaitalas, bet duona, kuri kiekvieną šeimos narį kviečia į vienybę, atsiprašymą ir meilę. Jėzus su
apaštalais eidavo pas nusidėjėlius ir drauge valgydavo. Tai nuolankumo bei troškimo ženklas, kad
kiekvienas žmogus patirtų Dievo meilę ir įtikėtų Gerąją Naujieną. Laužydami kalėdaitį, išgyvename
bendrystės laiką, kuomet turime vienas į kitą žiūrėti meilės žvilgsniu. Aišku, tą išgyventi būna dažnai
sunku, jeigu neatsiprašome ir nesusitaikome su Dievu!
Amžinojo gyvenimo viltis. Laukdami Kūdikėlio Jėzaus gimimo, bei švęsdami Jo atėjimą į žemę,
mes turime niekada neužmiršti ir Jo antrojo atėjimo momento. Luko Evangelija sako: „Žmogaus Sūnus
ateis debesyse su didžia galybe ir garbe“ (Lk 21, 28) ir mes nežinome nei dienos, nei valandos, kada
tai įvyks. Jėzus gimsta dėl mūsų, dėl mūsų išganymo, kad pripildytų mūsų gyvenimus įvairiomis
dovanomis, svarbiausia – tikėjimo dovana, kurios itin reikės Jo antrojo atėjimo metu.
Prasmingo Advento!
Jūsų kapelionas Tomas
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Džiaugsmingai sutinkame šv. Kalėdas
Pradinių klasių mokiniai
džiaugsmingai
sutinka
šv.
Kalėdas. Gruodžio 22 dieną
vyko
rytmetis
„Uždekime
paskutinę Advento žvakutę“. Su
artėjančiomis
šventėmis
sveikino gimnazijos direktorė,
mokinių parlamentas. Šventinę
nuotaiką
kūrė
jaunučių
bažnytinio giedojimo būrelis
(mokytoja Gitana Garlienė),
jaunučių muzikavimo būrelis
(mokytoja Edita Dilienė), teatro studija
Gražina Bataitienė).

(mokytoja Alina Bardauskienė), šokių būrelis (mokytoja
Mokytoja Danguolė Kepalienė
Nuotraukos Ainos Cimermonienės

Atraskime Jį bendrystėje...
Šis kvietimas nuskambėjo ne tik mokytojams, bet ir visiems gimnazijoje dirbantiems. Kaip ir
kiekvienais metais Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenė buvo kviečiama stabtelėti valandėlei
ir paklausti savęs, ar ilgesingai ir su džiaugsmu laukiu Jėzaus Kristaus gimimo šventės. Kapeliono
padrąsinti kryžiaus ženklu ir malda stabtelėjome kasdienybėje. ,,Gyvųjų akmenų“ bendruomenės nariai
kvietė mus įsijungti giesme, klausytis liudijimų, o svarbiausia, meldėsi už mus ir mūsų širdžių
prašymus. „Žmogus gyvas ne vien Dievo žodžiu, bet ir duona“ – paraginta bendruomenė nuskubėjo į
valgyklą, kur laukė visų Kalėdinis vaišių stalas. Direktorės pasveikinti gavome pasiryžimą, kurį
turėsime per ateinančius metus įgyvendinti. Atraskime Jį bendrystè... Dievas tapo Žmogumi, tam, kad
apsireikštų mums, todėl tik per bendrystę mes galime jį atpažinti ir pamilti.
Direktoriaus pavaduotojas sielovadai Andrius Meškauskas

Gerumo nebūna perdaug
Gruodžio 8 dieną mes, kandidatės į Jūrų skautų tuntą „Vėtra", drauge su kitais esamais ir būsimais
skautais devintokais ir šeštokais bei skautų vadu mokytoju Stasiu Skrebiu lankėmės Šv. Juozapo senelių
globos namuose. Ten, nuoširdžiai priimti ir lydimi socialinės darbuotojos Jolantos Lundienės,
susitikome ir bendravome su seneliais, dovanojome jiems rankomis megztas kojines. Jie jautėsi
laimingi, dėkingi, dažno akyse išvydome ašaras. Tai džiaugsmo ašaros, nes seneliai patyrė jiems
dovanojamą mūsų gerumą ir šilumą. Juk ne vienas yra senas, užmirštas artimųjų, niekam
nebereikalingas. Mums buvo gera matyti jų šypsenas, laimingas akis. Supratome: dar ne kartą mes
sugrįšime ne tik Advento metu pasidalinti su globos namų gyventojais savo gerumu.
Kandidatės į jūrų skautus Dovilė Rolytė, Gustė Tuomaitė (7c klasė)
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Seminaras - rekolekcijos „Prisiglausk mano pavėsy (Ps 35,8)”
„Prisiglausk mano pavėsy (Ps 35,8)” Saldutiškyje, kurių organizatorius ir lektorius – gimnazijos
kapelionas Tomas Paliukėnas. Seminaro – rekolekcijų metu aplankėme Ežerų žvejybos muziejų
Mindūnuose. 231 laipteliu kopėme į Labanoro regioninio parko bokštą, kad pamatytume kraštovaizdžio
įvairovę ir susipažintume su šio regioninio parko vertybėmis –Lakajų ežerynu ir senąja Labanoro giria.
Aplankėme Labanoro Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčią, kuri buvo pastatyta XVIII amžiuje ir
buvo viena vertingiausių architektūriniu ir istoriniu požiūriu medinių bažnyčių Lietuvoje. Čia buvo net
17 dailės paminklų. 2009-aisiais metais Šventų Kalėdų išvakarėse, naktį iš gruodžio 21-osios į 22-ąją,
Labanoro bažnyčia – unikalus sakralinio kultūrinio paveldo paminklas – supleškėjo iki pamatų. Džiugu,
kad bažnyčia buvo atstatyta. Rekolekcijų metu patyrėme ne tik bendrystę maldoje, Šv. Mišių aukoje, bet
ir išbandydami savo jėgas komandiniame žaidime, įveikiant įvairiausias užduotis. Džiaugėmės, kad
nugalėjo draugystė ir bendrystė – buvimas kartu. Dėkojame gimnazijos kapelionui Tomui už suteiktą
galimybę praplėsti savo akiratį, išgyventi bendrystę ne tik vienas su kitu, bet ir su Dievu, kuris yra viso
gyvenimo centras.
Tikybos mokytoja Jurgita Šadauskienė

Kalėdinė mugė
Gruodžio 11-13 dienomis Panevėžio
CIDO arenoje vyko tradicinė penktoji
Kalėdinė mugė. Mugės atidarymo šventę
pradėjo ir susirinkusiuosius sveikino 1b,
1c, 2b, 2c, 3c klasių ir tautinių šokių
būrelio „Spindulėlis‘‘ mažieji nykštukai.
Nuotaikingais šokiais džiaugėsi mugės
organizatoriai, garbūs svečiai, šokėjų
tėveliai ir Kalėdų senelis.
Šokėjus paruošė mokytojos Gražina
Bataitienė, Vilma Palepšienė, Ona
Meškauskienė ir tautinių šokių būrelio vadovė Zita Rimkuvienė.
Nuotrauka Gražinos Bataitienės

Adventinių vainikų ir prakartėlių
paroda
Pradinių klasių mokiniai ir tėveliai gruodžio
viduryje, linkėdami visiems stebuklingiausių
žiemos švenčių laukti jaukiai ir gražiai, surengė
gimnazijoje Adventinių vainikų ir prakartėlių
parodą. Tradicinis advento vainikėlis gaminamas
iš eglės šakų, tačiau pradinukai su tėveliais juos
sukūrė originalesnius, įdomesnius: iš kankorėžių,
cinamono lazdelių, uogų, sudžiovintų lapų, gėlių,
vaisių –džiovintų apelsinų skiltelių, obuolių...
Dėkojame pradinių klasių mokiniams, tėveliams ir mokytojoms už sukurtą džiaugsmingą nuotaiką.
Mokytoja Danguolė Kepalienė, nuotrauka Stasio Skrebio.
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Alfonso Lipniūno progimnazijos ir Kazimiero Paltaroko gimnazijos tradicinis
susitikimas
2015 m. gruodžio 15 dieną A. Lipniūno progimnazijoje vyko ilgamečio tarpmokyklinio
bendradarbiavimo šventinė popietė „Celebrations aroud the world”. Minėdami Pašvęstojo Gyvenimo
metus, mūsų gimnazijos mokiniai susitiko su A. Lipniūno progimnazijos mokiniais, mokytojais,
Viešpaties ir Mergelės Marijos iš Mataros tarnaičių kongregacijos vienuolėmis. Mokiniai anglų kalba
aptarė pasaulyje minimas šventes, ypatingą dėmesį skirdami Advento laikotarpiui ir didžiausiai
katalikiškai šventei – Kalėdoms. Bendra diskusija ir žaidimai dar labiau suartino mokinius, suteikė
progą pabūti angliškai kalbančioje aplinkoje ir patiems pagilinti šnekamąją anglų kalbą.
Mokinius ruošė ir lydėjo mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytojos Miglė Antanėlienė, Genovaitė
Breivienė, Kristina Lazauskaitė.

Artėjant Šv. Kalėdų šventėms, kiekviena širdis vis labiau prisipildo gerumo ir
meilės, atjautos ir dėmesio
Kazimiero Paltaroko gimnazijos moksleivių choras, vadovaujamas muzikos mokytojos Jecintos, ir
šv. Bernadetos kuopos ateitininkai, tęsdami seną tradiciją, aplankė Linkaučių vaikų namų šeimynas.
Buvo giedamos advento ir kalėdinės giesmės, visus pradžiugino smuikeliu Rugilė, o akordeonu –
Tautvydas. Vyko šventinė viktorina, kurią paruošė vyriausios gimnazistės, žaidimai, draugiški
pokalbiai, buvo ir prizų. Visa tai visus suartina ir praturtina, vieni kitiems linkėjome gražaus Kalėdų
laiko.
Šv. Bernadetos kuopos vadovė s. Kristina

Kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdų džiaugsmas“
Gruodžio 16 dieną Panevėžio gamtos mokykloje vyko kūrybinės dirbtuvėlės „Kalėdų džiaugsmas“.
Jų metu mokiniai susipažino su tautinėmis kalėdinių žaisliukų kūrimo tradicijomis, ugdėsi meninę,
aplinkosauginę kultūrą, meilę ir atsakomybę gamtai. Patyrė kūrybinį džiaugsmą. Kūrybinėse
dirbtuvėlėse dalyvavo: 2a klasės mokinės Meda Morkevičiūtė, Selina Zdanevičiūtė, 2c klasės mokinė
Kornelija Kairytė, 4c klasės mokinės Saulė Chmieliauskė ir Smiltė Kartanaitė. Kviečiame apsilankyti
Gamtos mokykloje ir pasidžiaugti mergaičių sukurtais kalėdiniais žaisliukais.
Mokytojos Aina Cimermonienė, Danguolė Kepalienė, Šv. Bernadetos kuopos vadovė s. Kristina.

Gimnazijos renginiai, šventės, kasdienybė
Pradinukų paroda „Linksmosios daržovės“
Gelsvu takeliu atskubėjo ruduo ir padovanojo daug gėrybių. O mūsų gimnazijos pradinukai pasitelkė
fantaziją, kūrybiškumą ir padovanojo visiems rudens gėrybių parodą „Linksmosios daržovės“. Mokinių
darbeliai vienas už kitą gražesni, įdomesni, sukurti su meile. Didžioji dalis darbelių dar keliavo į šv.
Juozapo senelių namus ir džiugino jo gyventojus. Ačiū mokiniams, tėveliams ir mokytojoms už
išradingumą ir kūrybiškumą.
Mokytoja Danguolė Kepalienė
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Mūsų rudenėlis
Soduos ryškios astros
Džiugina mane.
Jurginų kepurės
Matosi sode.
Eikim į sodelį,
Rinkime vaisius.
O geltonąjį moliūgą
Neškim į namus.
Sparčiai krenta lapai,
Greit ateis šalna.
Jau išskrido gervės
Su raudona kepure.
Urtė Šredersaitė 5a kl.
Jaunojo žurnalisto Mato Gabrio (5a kl.) nuotrauka

Mokytojo diena
Gyvenimas lyg jūrlapis ant stalo
Ir kursą tenka pasirinkt pačiam,
Ir nepaleist įdiržusio šturvalo
Kelionėj žodžių priešaušry plačiam...
Moksleiviai sveikino mokytojus su profesine švente. Skambėjo dainos apie jūrą, ekrane – pedagogų
nuotraukos (fotografavo gimnazistai). Mokytojus jie pakvietė į neakivaizdinę kelionę jūra kruiziniu
laivu. Dramos studijos artistai skaitė eiles, dainavo, dėkojo mokytojams už darbą, už ilgas valandas po
pamokų, už pastangas ,,įkalti“ rašybos ir skyrybos taisykles... Žavus laivo kapitonas palinkėjo, kad ši
kelionė neprailgtų. Gimnazistai paskelbė mokytojų
metodinėms grupėms garbingas pieštukų
nominacijas ir įteikė suvenyrus: menų grupei – už sparnus kūrybai, lituanistams – už gimtąjį žodį – raktą
į gyvenimą, socialinių mokslų grupei – už taiką planetoje, matematikams – už tai, kad dukart du –
keturi, o ne penki, užsienio kalbų mokytojams – už pasaulį be barjerų, kūno kultūros mokytojams – už
sveiką sielą sveikame kūne, o gamtininkams – už EUREKĄ. Vis tik laivo įgula pripažino, kad tikroji
laivo kapitonė – gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė. Dainavo gimnazijos choras, jaunosios
solistės Rugilė ir Erika, grojo muzikantai (vadovė Zita Pilkauskienė ir Jecinta Garbaliauskienė).
Kapitonas dėkojo dramos studijos vadovei Alinai, kad ši kelionė kruiziniu laivu buvo sėkminga.

Renginiai, skirti vyskupo Kazimiero Paltaroko 140-osioms gimimo
metinėms paminėti
Spalio 22-oji-mūsų bendruomenei – tai diena, subūrusi mus išreikšti pasididžiavimą gimnazija,
kurioje mes mokomės ir pagarbą asmenybei, kurios vardas mus lydi. Tai vyskupas Kazimieras
Paltarokas, kurio 140 - ąsias gimimo metines minime. Laikas, kuris mus išskiria, tesujungia! Mes, visa
gimnazijos bendruomenė, estafetėje įveikėme 140 metrų atstumą ir taip simboliškai priartėjome prie
vyskupo Kazimiero Paltaroko, o miestui bei pasauliui nusiuntėme šią žinią, į dangų paleisdami šimtą
keturiasdešimt baltų balionų.
Kūno kultūros mokytoja Violeta Karanauskaitė
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Spalio mėnesį ir lapkričio pradžioje gimnazijos mokiniai domėjosi vyskupo Kazimiero Paltaroko,
žmogaus, kurio vardu vadinasi mūsų gimnazija, gyvenimu, skaitė literatūroje apie jo reikšmingus darbus
bažnyčiai, Lietuvai. Visa gimnazija ruošėsi vyskupo Kazimiero Paltaroko 140-osioms gimimo metinėms. Sprendė
kryžiažodį, išleido stendą ,,Esu Paltarokietis“, II gimn. klasių mokiniai parengė plakatus ,,Vyskupo K. Paltaroko
gyvenimas“, pradinių klasių mokiniai su savo mokytojomis dalyvavo rytmetyje Kristaus Karaliaus katedroje.
Moksleiviai dalyvavo projektuose, atliko daug įdomių darbų, vedė integruotas pamokas.

Išvyka į vyskupo Kazimiero Paltaroko gimtinę
Mūsų gimnazijos 5-ųjų klasių mokiniai su auklėtojomis važiavome į Pakruojo rajoną, Gailionių
kaimą, kur gimė ir augo būsimasis vyskupas Kazimieras Paltarokas. Atvykę į Gailionis, vyskupo K.
Paltaroko tėviškę, sutvarkėme aplinką, prie atminimo kryžiaus uždegėme žvakeles. Mūsų klasės
mokiniai papasakojo apie vyskupą Kazimierą Paltaroką, jo vaikystę, tėvelius (mus išmokė klasės
auklėtoja Ramunė Nefienė). Buvome ir Pakruojo dvare. Tai vienas geriausiai išsilaikiusių dvarų
Lietuvoje. Ten mums labai patiko. Šios kelionės metu aplankėme rašytojos, švietėjos Gabrielės
Petkevičaitės – Bitės paminklą Pasvalio rajone, Joniškėlyje. Apžiūrėjome Joniškėlio bažnyčią, pastatytą
dvarininko Ignoto Karpio rūpesčiu. Ekskursija mums patiko, tik diena pasitaikė rudeniškai šalta.
Jaunoji žurnalistė Urtė Šredersaitė 5a kl.
6a. 6c, 7a,7b, 7c, 8b ir 8c klasių mokiniai šią netradicinio ugdymo dieną žiūrėjo kino filmus miesto
kino teatruose , kitų klasių mokiniai su savo auklėtojais važiavo į ekskursijas. III-ųjų klasių gimnazistai
lankėsi Gabrielės Petkevičaitės – Bitės bibliotekoje, susipažino su ekspozicija, parengta vyskupo
Kazimiero Paltaroko 140-osioms gimimo metinėms. Patys vyriausieji, IV-ųjų klasių gimnazistai spalio
22-ąją dalyvavo mūsų gimnazijoje vykusioje konferencijoje ,,Iš Panevėžio praeities: vyskupas
Kazimieras Paltarokas ir jo epocha“, kurią organizavo Panevėžio Kraštotyros muziejaus ir mūsų
gimnazijos darbuotojai.
Integruota tikybos, muzikos, istorijos ir teatro pamoka
Integruotą pamoką su 4a, 5a , 5b, 6c ir III gimn. kl. mokiniais ,,Tikroji meilė reiškiasi darbais“,
skirtą vyskupo Kazimiero Paltaroko 140-osioms gimimo metinėms, parengė tikybos mokytoja Jurgita
Šadauskienė, teatro mokytoja Alina Bardauskienė, muzikos mokytoja Jecinta Garbaliauskienė ir dir.
pav. ugdymui Violeta Dumbrienė.
III –ųjų klasių gimnazistai skaitė mintis apie vyskupo vaikystę, tėviškę, mokslo metus. Išgirdome
vyskupo K. Paltaroko mintis apie tikėjimą, gyvenimą. J. E. mintys mus moko meilės. Rugilė
Garbaliauskaitė su kitomis mergaitėmis atliko dainą ,,Ave Marija – Aš tikiu“. Gimnazijos choras su
vadove Jecinta Garbaliauskiene pasakojo apie Gospelų dainas, jas atliko, o paskui ši muzika užliejo visą
salę. Moksleiviai su džiaugsmu kartu dainavo. Paklausę, padainavę moksleiviai ir mokytojai susikaupė
rožinio maldai.
Tikybos, teatro, kūno kultūros, technologijų pamoka ,,Laimė tikėti. Motina Teresė“ III-IV gimn.
klasių mokiniams
Parengė mokytojai: Alina Bardauskienė, Jurgita Šadauskienė, Alma Oksienė, Andrius Meškauskas,
Vitalija Federavičiūtė, Nijolė Cimbalienė, Violeta Karanauskaitė, Nijolė Ridikienė ir Vasilijus
Semčičinas.
Gimnazistai skaitė mintis apie ganytojišką vyskupo Kazimiero Paltaroko veiklą, Jo mintis apie darbą,
gyvenimo prasmę, drausmę mokykloje. I ir II gimn. klasių mokiniai suvaidino spektaklį ,,Laimė tikėti.“
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Apie Motiną Teresę. Parengė dramos mokytoja Alina Bardauskienė. Tai mintys apie meilę žmogui, apie
pasiaukojamą pagalbą vargšams be atlyginimo, pinigų, gyvenant sunkiomis sąlygomis. Tikybos
mokytoja Jurgita Šadauskienė kalbėjosi su mokiniais apie didžius ir kilnius vyskupo Kazimiero
Paltaroko darbus. O paskui visi kartu kalbėjo rožinio maldą.

,,Esu Paltarokietis“
5b klasės mokiniai lapkričio 5 dieną kalbėjo apie vyskupo K. Paltaroko vaikystę, tėvelius, mokymosi metus,
apsisprendimą būti kunigu, o vėliau – ir vyskupu. (Juos parengė lietuvių kalbos mokytoja Zita Kontrimienė).
Direktorės pavaduotoja Violeta Dumbrienė papasakojo apie vyskupą, labai reikšmingus jo darbus Lietuvai. Savo
jaunuosius 5c ir 5a klasės istorikus parengė projektams. Moksleiviai papasakojo apie mūsų gimnazijos įkūrėjus:
mons. Joną Juodelį ir vyskupą Juozą Preikšą, pirmuosius mokyklos direktorius: pirmąjį – mons. Joną Juodelį,
antrąją – Nomedą Žegulienę ir Gražiną Gailiūnienę, pirmuosius mokytojus ir kt. 5a kl. mokiniai sukūrė filmuką
apie mūsų gimnaziją. Papasakojo apie vyskupą K. Paltaroką, parengė interviu su gimnazijos direktore Gražina
Gailiūniene, direktoriaus pav. ugdymui Edita Diliene, lietuvių kalbos mokytoja Ramune Nefiene, dir. pav.
doriniam ugdymui Andriumi Meškausku. 5a klasės mokiniai papasakojo apie gimnazijos metraščius ir jų kūrėjus.
Pakvietė juos pažiūrėti. Jau parengta 10 gimnazijos metraščio knygų. (Pirmųjų gimnazijos metų metraščio
knygas parengė lietuvių kalbos mokytoja Audronė Gudynienė (ji pati ir fotografavo), kitus – mokytoja Regina
Stumbrienė, nuotraukos – Aleksandro Kuzmicko, Stasio Skrebio ir kitų mokytojų). Renginį užbaigė mažieji
choristai, o kartu ir visi penktokai gražiomis dainelėmis (vadovė Dalia Šmidtienė).

Gimnazijos VGTU klasės mokiniai atliko bandymus VGTU Aplinkos inžinerijos
fakulteto ir Aplinkos apsaugos instituto mobiliojoje laboratorijoje

Kazimiero Paltaroko gimnazijoje yra VGTU klasė. Lapkričio
20 dieną į mūsų gimnaziją atvyko VGTU Aplinkos inžinerijos
fakulteto ir Aplinkos apsaugos instituto mobilioji laboratorija.
Gimnazistai dirbo grupėmis. API tyrėjas Mantas Zemberis
gimnazijos VGTU grupės gimnazistams parodė, paaiškino, kas tai
yra mobili laboratorija, kaip ji veikia ir kartu atliko bandymus.
Nustatė vėjo greitį, oro drėgnumą, temperatūrą, ozono ir kietųjų
dalelių kiekį. Džiugu, kad prie mūsų gimnazijos yra žemas
užterštumo indeksas. Kol viena grupelė matavo oro užterštumo
lygį, kita elektromagnetiniu matuokliu matavo mobiliųjų telefonų
elektromagnetinį lauką budėjimo metu ir skambinant. VGTU
Aplinkos apsaugos katedros tyrėjas Vitalij Polodinskij pirmiausia
papasakojo apie elektromagnetinį lauką (natūralų – gamtos ir
dirbtinį: skleidžiamą
televizorių, kompiuterių, planšetinių
kompiuterių, mobiliųjų telefonų, mikrobangų krosnelių).
Gimnazistai buvo teisingos nuomonės, jog labiausiai kenkia
žmogaus sveikatai mobilieji telefonai. Jie tuo įsitikino patys,
atlikę bandymus. Vadovaujant tyrėjui, nustatė savo mobiliųjų
telefonų elektromagnetinio lauko tankį budėjimo režime ir
skambinant. Didelė dalis (ypač išmaniųjų) telefonų viršijo
elektromagnetinio lauko normą (10 μw/ cm2). Moksleiviai
sužinojo, jog mobiliuoju telefonu galima kalbėti tik 2-3 minutes.
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Ryšio sujungimo metu telefoną reikia laikyti toliau nuo ausies, naudoti laisvų rankų įrangą, saugoti telefono
ekraną, kad neįskiltų. O kuo daugiau programėlių yra telefone, tuo jis kenksmingesnis sveikatai. Kai visi
gimnazistai atliko abu bandymus, jie kartu su tyrėjais ir šios programos koordinatore – gimnazijos direktoriaus
pavaduotoja ugdymui Rimute Kazakevičiene susirinko į klasę aptarimui. Tyrėjai- grupių vadovai ir VGTU grupės
gimnazistai Justina Cicilionytė ir Mikas Palujanskas pristatė atliktus bandymus ir jų rezultatus.
Lapkričio 25 dieną Kazimiero Paltaroko gimnazijos VGTU klasės mokiniai su šios programos koordinatore
Rimute Kazakevičiene ir fizikos mokytoja Dalia Dambrauskiene buvo išvykę į VGTU. Jie, suskirstyti į grupeles,
atliko fizikos laboratorinius darbus ir
susipažino su chemijos laboratorinių darbų
technika bei dalyvavo matematikos
paskaitoje
–
pamokoje
,,Paprastų
algebrinių reiškinių pertvarkymas ir
skaičiavimas“.R. Kazakevičienės ir Dalios
Dambrauskienės
nuotraukose:
1-oje
VGTU klasės mokiniai stebi, kaip
matuojamas oro užterštumas prie mūsų
gimnazijos,
2-oje
–atlieka
fizikos
laboratorinius
bandymus
Vilniaus
Gedimino technikos institute.
Regina Stumbrienė

Interviu
Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė Regina Stumbrienė ir 6a klasės mokinė Ignė Kairytė kalbėjosi su
respublikinio knygų skaitymo festivalio – konkurso ,,Knygų pelėda – 2015“ organizatoriais: bibliotekos
vedėja Živile Čipiene, bibliotekininke Lione Tartilaite, lietuvių kalbos mokytoja metodininke, 8c klasės
auklėtoja Irena Savickiene ir dalyviais, konkurso I-ojo turo nugalėtojais 8c klasės mokiniais.
J. žurnalistų būrelio vadovė: ,, Šiemet rudenį bibliotekoje ir skaitykloje vyko daug renginių. Papasakokite apie
tai.“
Bibliotekos vedėja Živilė Čipienė: ,,Mes, bibliotekos darbuotojos, pakvietėme moksleivius, mokytojus dalyvauti
respublikiniame knygų skaitymo konkurse- festivalyje „Knygų pelėda – 2015“ . I-ajame etape, kuris prasidėjo
jau rugsėjo pradžioje ir tęsėsi iki spalio 19 dienos, bibliotekoje vyko daug renginių. Viktorinoje ,,Pasibelsk į
knygos širdį“ , kuri vyko skaitykloje, dalyvavo 8c klasės mokiniai. Rungėsi ,,Gudručių“, ,,Išminčių“, ,,Proto
bokštų“ ir ,,Narsuolių“ komandos. Klasės vadovė, mokytoja Irena Savickienė juos vedė į knygų pasaulį. Buvo
organizuotas projektas ,,Dalijamės knyga – dalijamės skaitymo džiaugsmu“. Dalyvauti jame pakvietėme visus
bendruomenės narius. Į bibliotekos lentyną, pažymėtą knygų pelėdos ženkleliu, išsirikiavo naujos, įdomios
knygos, kurias perskaitę iš namų atnešė moksleiviai, mokytojai ir kiti darbuotojai. Taip visi galėjo pasikeisti ir
paskaityti naujų knygų. 8c klasės mokiniai, vadovaujant savo auklėtojai, sukūrė HAIKU KNYGAI. Tai
gražiausios moksleivių mintys, posmai apie knygą. Jie savo mintis išdėstė rudeniškai papuoštuose lapuose ir
surengė parodą skaitykloje. Bibliotekos skaitytojai skaitė 8-okų kūrinėlius I-ojo etapo metu.“
Ignė Kairytė 6a kl.: ,,Kaip skatinote mažuosius skaitytojus – pirmokėlius, kad jie pamiltų knygeles?“
Bibliotekos vedėja Živilė Čipienė: ,,Keletą dienų netilo mažųjų bibliotekos draugų – pirmokėlių klegesys. Vyko
pažintinės – bibliografinės pamokėlės, kurių metu visi pirmųjų klasių mokiniai susipažino su biblioteka ir
skaitykla, naudojimosi biblioteka taisyklėmis. Mažieji dalyvavo pokalbyje ,,Ar aš moku saugoti knygelę?“
Kiekviena klasė gavo lankstinukus ,,Aš noriu draugauti su knyga“ .“
8

Ignė Kairytė: ,, Kiek pirmokų per šį laikotarpį gavo gimnazijos bibliotekos skaitytojų bilietus?“
Bibliotekininkė Lionė Tartilaitė: ,,Gerai skaitantiems dvidešimt aštuoniems pirmųjų klasių moksleiviams buvo
įteikti skaitytojų bilietai su ,,Knygų pelėdos – 2015“ logotipu. Vaikučiai mėgsta atbėgti į biblioteką. Jie yra
aktyvūs skaitytojai.“
Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė: „Jau baigėsi pirmasis konkurso – festivalio etapas. Kas tapo nugalėtojais? “
Bibliotekos vedėja Živilė Čipienė: „Spalio 16 dieną vyko baigiamasis knygų skaitymo konkurso –festivalio ,,Knygų pelėda -2015“ renginys. Aktyviausieji konkurso dalyviai- 8c klasės moksleiviai –jauniesiems
skaitytojams padovanojo bibliotekos darbuotojų sukurtus knygų skirtukus. 8c klasės mokiniai, skatinami savo
auklėtojos ir lietuvių kalbos mokytojos Irenos Savickienės, tapo I-ojo etapo nugalėtojais. Mes sveikinome juos ir
linkėjome sėkmės, dalyvaujant II-ajame etape.“
Jaunųjų žurnalistų vadovė: ,,Esate labai kūrybingi 8c klasės mokiniai. Vadovaujant šauniai auklėtojai Irenai
Savickienei, tapote respublikinio knygų skaitymo konkurso -– festivalio ,,Knygų pelėda – 2015“ I-ojo etapo
nugalėtojais. Surengėte viktoriną, sukūrėte ir bibliotekoje eksponavote HAIKU KNYGAI, rašėte palinkėjimus
mažiesiems skaitytojams. Ką dar nuveikėte I-ajame etape?“
Rusnė Šipelytė: ,,Visus konkurso ,,Knygų pelėda – 2015“ I-ojo etapo nuveiktus darbus įamžinome mūsų klasės
mokinių sukurtame filmuke. Jame stengėmės ne tik parodyti, kaip mums yra svarbu knyga ir skaitymas, bet ir tai
populiarinančius darbus. Be Jūsų jau
paminėtų, didelį džiaugsmą
mums,
tikiuosi, ir ketvirtokams, suteikė
nuotaikingas Astridos Lindgren knygos
,,Ronja Plėšiko duktė“ pristatymas.“
Vesta Valaškevičiūtė: ,,Knygų pelėda –
2015“ konkurso metu stengėmės skatinti
vaikus daugiau skaityti. Tikiuosi, kad
ketvirtokai, pamatę mūsų parengtą
Astridos Lindgren knygos ,,Ronja –
plėšiko duktė“ pristatymą, norės skaityti
A. Lindgren knygas, bėgs jų ieškoti į
biblioteką. Vyresnieji skaitė HAIKU
knygai. O filmuke įamžinome savo meilę
skaitymui ir parodėme, kaip šiuo
pomėgiu dalinamės su kitais.
Paulius Bisigirskas: ,,Mes skatinome vaikus skaityti ir stengėmės, kad jie suprastų, kodėl reikia skaityti. Manau,
kad visiems suteikėme daug žinių.“
Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė: ,,Gruodžio 4 dieną dalyvavote respublikinio knygų skaitymo festivalio
,,Knygų pelėda – 2015“ II-ajame etape Vilniuje. Papasakokite, kaip jis vyko, kaip sekėsi?“
Mokytoja Irena Savickienė: ,,Džiugu, kad mano auklėtiniai puikiai reprezentavo ne tik savo gimnaziją, bet ir
miestą. Susitelkusi komanda, noras pasirodyti kuo geriau, kultūrinis akiratis, bendras kultūros lygis darė mus
matomus, skyrė iš kitų. II-ajame etape iš penkiasdešimt šešių Lietuvos mokyklų, dalyvaujančių projekte, buvo
atrinkta penkiolika. Iš kiekvienos amžiaus grupės į II-ąjį etapą pateko po penkias mokyklas. Mes rungėmės su
Biržų, Pasvalio, Gargždų ir Visagino aštuntokais.“
Rusnė Šipelytė: ,,Konkursą pradėjo aktorius L. Pobedonoscevas. Jis skaitė ištrauką iš A.de Saint – Egziuperi
knygos ,,Mažasis princas“. Mus sveikino, įteikė padėkos raštus. Vėliau dalyvavome kūrybinėse dirbtuvėse: teatro,
meno, animacijos ir knygų iliustracijų grupelėse. Festivalio kulminacija – greitojo skaitymo konkursas, namų
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darbų pristatymas ir viktorina. Manau, kad mums iš tiesų gerai sekėsi, nes laimėjome išraiškingiausios komandos
nominaciją.“
Vesta Valaškevičiūtė: ,,Dalyvauti II-ajame etape buvo tikrai įdomu. Viktorinos klausimai buvo gana sudėtingi,
o dar greitasis skaitymas, pasirinktos knygos ištraukos pristatymas. Rusnė nepaminėjo, jog gavome ir dovanų.“
Paulius Bisigirskas: ,,Buvo įdomu ir linksma dalyvauti: vaidinome, skaitėme, dalyvavome viktorinoje.“
Ignė Kairytė: ,,Kuo praturtėjote, dalyvaudami šiame konkurse?“
Mokytoja Irena Savickienė: ,,Manau, kad ypač naudingos buvo kūrybinės dirbtuvės, kuriose mokiniai susitiko
su tikrais profesionalais – animatoriais, režisieriais, iliustratoriais.“
Rusnė Šipelytė: ,,Iš antrojo ,,Knygų pelėdos – 2015“ etapo Vilniuje namo parsivežiau ne tik puokštę naujų
įspūdžių, bet ir neįkainojamos patirties! Ypač daug naujo ir naudingo sužinojau, dalyvaudama aktorinio
meistriškumo mokymuose (apie taisyklingą laikyseną scenoje, kalbėjimo meną, kontaktą su žmonėmis ir kt.).“
Vesta Valaškevičiūtė: ,,Gavome ne tik dovanų, bet ir daug naujų žinių. Lavinome kalbėseną, atlikdami greitojo
skaitymo užduotis. Įgijau patirties, dalyvaudama kūrybinės dirbtuvėse.“
Vytas Paliukas: ,,Vilniuje dalyvavau paskaitoje apie iliustracijų kūrimą.“
Paulius Bisigirskas:,,Daug žinių apie Lietuvą įgijau dalyvaudamas viktorinoje, sužinojau, kaip kuriami
animaciniai filmai.“
Jaunųjų žurnalistų būrelio vadovė: ,,Kas Jums yra knyga, skaitymas?“
Mokytoja Irena Savickienė: ,,Anksčiau buvo pramoga, o dabar - ir pažinimo, savęs ugdymo šaltinis.“
Rusnė Šipelytė: ,,Knyga bei skaitymas man - tarsi atitrūkimas nuo realaus pasaulio sunkumų, rūpesčių, buities.
Skaitydama aš keliauja, gyvenu kartu su knygų herojais, sužinau daug naujų įdomių dalykų apie kitas tautas, šalis.
Man labai malonu skaityti. Neįsivaizduoju gyvenimo be knygos.“
Vesta Valaškevičiūtė: ,, Man knyga – tarsi mokytoja, tarsi šaltinis, iš kurio galima pasisemti mokslo žinių,
patirties. Skaitymas man tarsi suteikia vidinę ramybę. Tai vienas didžiausių malonumų.“
Vytas Paliukas: ,,Skaitymas – tai durys į platųjį pasaulį“.
Paulius Bisigirskas: ,,Knyga man - tarsi atskiras pasaulis, iš kurio aš gaunu naujos patirties, lavinu vaizduotę.
Knyga man suteikia ramybę, padeda atsipalaiduoti.“
Jaunųjų žurnalistų vadovė ir Ignė Kairytė: ,,Dėkojame bibliotekos darbuotojoms, mokytojai Irenai Savickienei
ir 8c klasės mokiniams už pokalbį, linkime jiems ir kitiems klasės draugams neblėstančio entuziazmo ir pažinimo
džiaugsmo.“
Živilės Čipienės nuotraukoje –8c klasės mokiniai. gimnazijos skaitykloje.
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Gimnazijos mokinių parlamentas
Sveiki! Esame naujai išrinktas gimnazijos mokinių parlamentas, kitaip dar trumpinamas MP. 2015
metų pavasarį mokiniai išrinko mus atstovauti jų interesus gimnazijoje.
Mūsų komandą sudaro
11 narių. Tai – 8-okė
Goda Raščiūtė, Kotryna
Grigaitė iš Ia klasės,
gausus būrys IIc klasės
moksleivių:
prezidentė
Miglė
Palujanskaitė,
viceprezidentė
Raminta
Prunskaitė, nariai Asta
Sabaliauskaitė,
Meda
Griciūnaitė,
Dominyka
Kuncytė
ir
Martynas
Gasparaitis bei III gimn.
kl.
atstovės
Lina
Morkūnaitė,
Paulina
Baltulytė ir Austėja Zaveckaitė. Esame pasiskirstę į darbo grupes: atsakingieji už informacijos sklaidą,
prižiūrintys gimnazijos gerbūvį, bendraujantieji su seniūnais bei savanoriais ir atsakingieji už įvairius
renginius.
MP pagrindinė misija – telkti gimnazijos bendruomenę bei skatinti bendradarbiavimą, glaudžius
ryšius tarpusavyje.
Kol kas per keturis darbo mėnesius organizavome judriąsias pertraukas, „Skalbadienius“, aktyvistų
nakvynę, filmų vakarus, rengėme solidarumo akciją, minėjome pasisveikinimų dieną. Organizuojame
džemperių su gimnazijos logotipu užsakymą. Juos mokiniai gali užsisakyti ir nešioti laisvalaikiu.
Padėjome aktyvių tėvelių klubui „Šeimų vakaro“ programoje. Taip pat bandėme pakeisti gimnazijos
skambutį. Nors pirmas blynas ir nebuvo vykęs, tačiau rankų nenuleidžiame ir judame į priekį.
Ateityje esame suplanavę nemažai įdomių renginių, tačiau, žinoma, labai svarbus yra gimnazijos
narių aktyvumas. Tikimės, kad mokiniai aktyviai dalyvaus visose gimnazijoje vyksiančiose veiklose ir
nebus tam abejingi.
MP prezidentė Miglė Palujanskaitė

Fotokonkurse „Panevėžys – mano miestas“
Lapkričio 30 d. Panevėžio miesto savivaldybės meras Rytis Račkauskas, pavaduotojas Petras
Luomanas ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Sandra Jakštienė apdovanojo tradicinio
Savivaldybės skelbiamo moksleivių fotokonkurso „Panevėžys – mano miestas“ nugalėtojus. Šiemet
konkursui daugiau kaip 160 nuotraukų pateikė 26 moksleiviai iš Panevėžio miesto bendrojo ugdymo
mokyklų, iš kurių vienuolika - Panevėžio K. Paltaroko gimnazistų darbai - eksponuojami parodoje
savivaldybėje. Septyni K. Paltaroko gimnazijos moksleiviai tapo konkurso „Panevėžys – mano miestas“
nugalėtojais. Tai Laura Žibutytė (5b), Kristupas Šiurskas (6b), Gustė Tuomaitė (7c), Lina Česnakaitė
(IIIc), Laura ir Gelmina Zdanevičiūtės (IVa), Lukrecija Taraškevičiūtė (IVc). Jiems įteikti 15 eurų vertės
dovanų čekiai.
Gimnazijos vyresnysis fotografijos mokytojas Stasys Skrebys
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Maironiečiai dalyvavo etnografinėje popietėje ,,Širdimi pažinkime Lietuvą“
2015- ieji - etnografinių regionų metai. Ta proga gruodžio 17 dieną
Panevėžio miesto mokyklų maironiečiai rinkosi į Žemynos progimnaziją – į
integruotą popietę ,,Širdimi pažinkime Lietuvą“. Žemynos progimnazijos
maironiečiai su mokytoja Liuda Putauskiene, sutelkę savo mokyklos
saviveiklininkus, parengė gražią programą. Šoko tautinių šokius, dainavo
sutartinę, papasakojo apie Dzūkiją, atliko dzūkišką dainą. ,,Vilties“
pagrindinės mokyklos maironiečiai porino aukštaitiškas istorijas,
papasakojo, ką reiškia aukštaitiškų tautinių drabužių detalės, vaišino pačių
keptais pyragėliais. O mūsų gimnazijos maironietės Ainė Lašaitytė ir Benita
Bliuvaitė pristatė Žemaitiją. Jos popietės dalyvius supažindino su žemaičių
tarmės ypatybėmis, žemaitiškai skaitė eilėraštį, patarles ir priežodžius,
pavaišino kastiniu su bulvėmis. Mokyklų maironiečiams, integruotos
popietės dalyviams, buvo įteiktos padėkos.
Maironiečių būrelio vadovė Regina Stumbrienė

Gimnazijos ekologinė veikla
Šiais mokslo metais 1- IV gimn. klasių mokiniai dalyvavo projekte ,,Kamštelių vajus“, kurio metu
buvo surinkta 118 kg kamštelių. III gimn. klasių mokiniai iš kamštelių sukūrė meninį darbą ,,Miestas
smogo spąstuose“ ir eksponavo Vilniuje PLC ,,Panorama“. 5- IV gimn. klasių mokiniai dalyvauja
projekte ,,Mes rūšiuojame“. I-ojo etapo metu jau surinkta 300 kg įvairių elektroninių atliekų (šaldytuvų,
televizorių, kompiuterių). Moksleiviai dalyvauja projekte ,,Mąstau. Rūšiuoju. Gyvuoju.“ I-ojo etapo
metu buvo surinkta 30 kg baterijų. Šv. Pranciškaus gyvūnų globos dienai paminėti organizavome
renginius. Akcijoje ,,Padėkime beglobiams gyvūnams“ dalyvavo 5-IV gimn. klasių moksleiviai. Surinko
10 kg maisto ir 100 eurų, juos paskyrė ir pristatė Panevėžio Gyvūnų globos namams. Būrelio „Jaunųjų
ekologų studija“ parengė gamtinių koliažų parodą ir eksponavo gimnazijos I-ojo aukšto koridoriuje.
Būrelio ,,Jaunųjų ekologų studija“ nariai surengė medžių puošimo šventę, kurios metu papuošė
gimnazijos kieme augančius medžius.
Mokytoja Neringa Garuckienė

Nacionalinėje konferencijoje „Bebras" - geroji patirtis
Gruodžio 19 d. Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultete vyko nacionalinė
konferencija „Bebras" geroji patirtis. Konferencijos metu mokytojai susipažino su interaktyvia
programavimo mokymosi aplinka VILLE, išklausė pranešimų apie projektus skaitmeninei
kompetencijai ugdyti. Moksleiviai sužinojo kas yra biomechanika, dalyvavo virtualios realybės žaidimo
„Visma Runner" pristatyme. Mūsų gimnazistai Karolis Ličkūnas IIgc ir Andrius Gražys Igb buvo
apdovanoti už puikius rezultatus.
Mokytojai Irma Lažauskienė ir Aleksandars Kuzmickas

Sveikiname informatikos olimpiados II (miesto) etapo prizininkus
Sveikiname informatikos olimpiados II (miesto) etapo prizininkus: Miką Palujanską, Id gimn. kl.- II
vieta, jaunesniųjų grupėje, Džiugas Praninskas, IIIb gimn. kl.- III vieta, vyresniųjų grupėje.
Mokinius ruošė mokytoja Irma Lažauskienė.
12

Mūsų literatūrinis puslapis

Marija Vasiliauskaitė IVc gimn. kl.
IVc kl., jaunoji žurnalistė

Tyla
Einu gatve,
O visur tylu...
Atrodo, likau pasauly viena Su siela kalbu...
Staiga suūžia mašinos,
kažkur suzvimbia laidai,
keičiasi klykiančių vaikų minos,
aidi girtų vyrų balsai,
šunys aploja valkatą,
bandantį brazdinti gitara,
kiekvienam kampe ginčijamasi
seniai nuvalkiota tema,
žmonės bejėgiškai šaukia
bandydami sielą perrėkt -,
o ji aimanuodama laukia,
kol galės tyloje vėl kalbėt.

Ji pakėlė savo dideles akis,
tokias mėlynas, kaip rugiagėlės laukuose.
Tame žvilgsnyje atsispindėjo atvira širdis
ir tyrumas, kuris išlieka tik vaikuose.
Aš pamiršau, ką norėjau sakyti.
Nusklendžiau galaktikos žvaigždynais.
Atrodo, tik dabar pradėjau matyti
dulkes, virstančias lobynais.
Dabartyje susimaišė ateitis ir praeitis.
Mano gyvenimas besąlygiškai keitėsi,

Ignė Kairytė, 6a kl.
maironietė
Rudenėlis net ir čia
Atkeliavo paslapčia.
Pliaupia rudeniniai lietūs,
O paukščiai jau skrenda į pietus.
Jau ir mokslai prasidėjo,
bet pabosti greit suspėjo.
Mokame tik a, bė, cė,
Tad turim dar daug paplušėt.

Kornelija Durand
Nauja knyga ant stalo,
Nė karto neliestaLyg tiltas, permestas
nueit į kitą sielą.

13

HAIKU KNYGAI
8c klasės mokinių mintys posmai
Mokytoja Irena Savickienė
Rusnė Šipelytė
Deginta. Naikinta.
Uždrausta.
Plėšyta, slapta nešta,
Išlieka nemirtinga.
Tuščias lapas, šalta širdy.
Gimsta žodis. Ateina pavasaris.
Gabija Gurskaitė
Atsiverti knygąPasineri į svetimą pasaulį.
Rūpesčiai užmaršty...

Paulius Bisigirskas
Juodų raidžių vėrinys
Atveria gyvenimo langus.
Mano mintys vaikšto naujais takais.

Rugilė Rimšaitė
Drėgni skruostai,
Šiltas žodis,
Plačiai atsiveria širdies vartai.

Andrėja Misevičiūtė
Kristupas Paškevičius
Skaityta knyga
Pakeitė mane.
Koks trapus gyvenimas.
Ilga knyga,Ilgi vakaraiPrasmingai praleistas laikas.

Vesta Valaškevičiūtė
Girdžiu triukšmą,
Pasineriu į knygąTyla.
Justina Gudelytė
Penki šimtai puslapių
Prabėga kaip niekada greitai.
Liūdžiu, nes pabaiga.

Žodžiai, žodžiai, žodžiai
Kaip šulinio vanduoVis semiu juos ir geriu.

Rugilė Davidonytė
Šalta žiemos diena,
Verčiu knygos puslapiusŠiluma.
Kiekvieną akimirką
Žengiame takuJuodai baltu.

Goda Raščiūtė
Pusė keturių. Rytas.
Aš su knyga viena,
Bet ne vieniša.
Krenta lapas vienišas,
Verčiu knygos puslapius.
Ruduo.
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Deimantė Šliogerytė
Giedrė Baltušnikaitė
Rašytojas atidavė visą širdį...
O aš –
Visą laiką...

Tušti lapai.
Nė gyvos dvasios.
Tik knyga vis kviečia.

Krinta žodžiai
Iš atminties vingių...
Iš popieriaus lapų- niekada.

Laimingų, kūrybingų Naujųjų 2016-ųjų Metų!
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