
 

Švieski ir spindėki! 

Mons. J. Juodelis 
 

Panevėžio Kazimiero Paltaroko 

gimnazijos laikraštis 

2017/2018 m. m. Nr. 1-2 

 

Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite. 

Mt, 7, 12 

„Mums labiausiai reikia pagarbos vienų kitiems. Aš nesakau - meilės, nes meilė be pagarbos- tuščias 

žodis. Pagarba -  tai  pirmasis ir tikrasis meilės ženklas.“ 

Kardinolas Vincentas Sladkevičius 

Gruodžio 1 dieną gimnazijos mokytojai dalyvavo rekolekcijose – seminare „Dosnus žmogus 

praturtinamas. Prasmingiau duoti, negu gauti“ (Pat.11,25a, Apd 20, 35) Truskavoje. Kunigai Rimantas 

Kaunietis ir Tomas Paliukėnas, gimnazijos kapelionas, aukojo šv. Mišias, kalbėjo su mokytojais apie 

tikėjimą, pasitikėjimą Viešpačiu. „Dievui nėra negalimų dalykų, Leiskite Dievui eiti kartu, įgyvendinti jo 

planus. Apgaubkime vieni kitus meile. Blogį įveikime gerumu. (Blogis – tai gėrio trūkumas)“, - kalbėjo 

kunigas R. Kaunietis. 

 
Geri mūsų darbai, sulaukus advento 

 

Gimnaziją papuošė 5-6 klasių mokinių sukurti advento vainikai ir 

prakartėlės „Pasitinka kūdikėlį Jėzų su šv. Pranciškumi“. 
Nuotraukos Ernestos Vaitonytės 
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. . . 

Gimnazijos choras su muzikos 

mokytoja Jecinta Garbaliauskiene kalėdinį 

koncertą - popietę dovanojo Linkaučių 

vaikų globos namų auklėtiniams. Jaukiu ir 

šiltu susitikimu su vaikais pradėjome eiti 

advento taku į Kalėdų džiaugsmą, 

dalindamiesi draugyste, nuoširdumu, 

artimo meile. 

Dainorėliai 

 Jecintos Garbaliauskienės nuotraukoje – choristai su Linkaučių globos namų auklėtiniais. 

. . . 

 

Gimnazijos tautinių 

šokių kolektyvas 

,,Spindulėlis“ savo 

gražia veikla jau antrą 

dešimtmetį džiugina  

moksleivius, mokytojus 

ir tėvelius. Pasirodo 

Panevėžio miesto 

šventėse ir 

konkursuose, dalyvauja 

respublikinėse ir 

pasaulio lietuvių dainų 

šventėse. 

,,Spindulėlis“ ir 1c 

klasės tautinių šokių 

šokėjai pasirodė 

„Kalėdinėje mugėje 

2017“ Cido arenoje. 

Vadovės: Onutė 

Meškauskienė, Zita 

Rimkuvienė, Vilma 

Palepšienė ir Gražina 

Bataitienė. 

 

Nuotraukos Onutės 

Meškauskienės ir 

Gražinos Bataitienės. 
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Pradinių klasių mokiniai dalyvavo edukacinėse programose Dailės galerijoje. 3 b klasės 

mokiniai su mokytoja Rita Ratkevičiūtė – programoje „Namų angelas“, 4b su mokytoja 

Onute Meškauskiene – programoje ,,Žaisliukas eglutei“. 

 

Akcijos ,,Pasninko krepšys“ metu  mokinių surinkti maisto produktai buvo perduoti šv. 

Juozapo senelių globos namams, „Betliejaus“ valgyklai. Dėkojame šioje veikloje dalyvavusiems 

mokiniams,   visiems aukojusiems ir akciją organizavusioms  tikybos mokytojoms.  

 

Kuprinių svėrimo akcija 

 

 

Ar žinote, vaikai? 

 

. kad užaugtumėte sveiki, tiesūs ir gražūs, turite nešioti kuprinę, kuri sveria 10 procentų mokinio 

kūno svorio (jei sveriate 40 kg -  kuprinė  turi sverti 4 kg). 

. kasdien turite susidėti tik tai dienai reikalingus vadovėlius, pratybų sąsiuvinius ir kitus reikmenis. 

. kuprinė, (patogi ir atitinka higienos reikalavimus) -  su dviem diržais. 

. kuprinių išorėje turi būti pritvirtinti atšvaitai. Jie turi būti nešiojami ir ant mokinio aprangos. 

 

Rugsėjo mėnesį gimnazijoje vyko pradinių klasių mokinių kuprinių svėrimo akcija. Visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistė Sandra Dolgova su mokytojomis pasvėrė 63 pirmų ir 74 ketvirtų klasių 

mokinių kuprines bei apibendrino rezultatus. Pirmose klasėse nurodytas higienos normas viršijo 6 

mergaičių ir 1 berniuko kuprinės. 4-ose klasėse svorio normas viršijo 7 mergaičių ir 2 berniukų kuprinės. 

(Akcijoje dalyvavo 63 pirmokai ir 74 ketvirtokai). 

Mokiniai būtinai turi nešioti atšvaitus, kad būtų gatvėje, kelyje vairuotojų matomi tamsiu paros metu. 

Dauguma pirmokėlių (34 mergaitės ir 26 berniukai) turėjo atšvaitus. Jų nenešiojo tik 3 pirmokai. 4-ose 

klasėse 60 mokinių turėjo atšvaitus, o 14 – be jų. Kuprinės turi būti su dviem diržais. Džiugu, kad visi 

pirmokai ir ketvirtokai įsigijo tinkamas kuprines.  

Visuomenės sveikatos specialistė Sandra Dolgova aiškino mokiniams apie taisyklingą laikyseną, kokių 

reikalavimų reikia laikytis, kad nebūtų žalojamas stuburas. Malonu, kad dauguma pirmų ir ketvirtų klasių 

mokinių laikosi nustatytų higienos normų. Tuo ypač rūpinasi mokytojos, kad vaikai augtų sveiki ir būtų 

saugūs. 

 

Jaunoji žurnalistė Ernesta Vaitonytė, Ic klasės gimnazistė   
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Mokytojų diena 

Šią šventinę dieną 

gražiausius rudeninius žiedus 

mokiniai dovanojo savo 

auklėtojams, mokytojams. 

Pedagogai „viešėjo“ poilsio 

parke, surengtame 12-okų, o 

abiturientai vedė pamokas 

visiems mokyklos mokiniams. 

Akimirkas iš mokyklos 

gyvenimo rodė kino teatras 

„Gražina“, norintys galėjo 

ramiai paskaityti knygą 

skaitykloje „Po lempa“, 

dirbtuvėje „Paukštukas“ 

mokytojai stengėsi išmokti 

vėlimo technikos. Nuvėlė daug 

gražių ir spalvingų paukštukų 

(mokė Ramutė Ambrazevičienė). Smagu buvo minti dviračius -  treniruoklius, pasėdėti poilsio zonoje „Po 

palmėmis“, dar apsilankyti kavinėje „Sėklytė“ ir pasivaišinti įvairiomis sėklomis, riešutais, saldainiais, 

atsigaivinti arbata bei kava. Sveikuolių atstovas Algis Ivašauskas kalbėjo apie sveiką gyvenseną, maisto 

produktus. 

Visą šį pusdienį mokytojavę dvyliktokai susirinko į salę ir aptarė savo darbus. Abiturientai, tik vieną 

pamoką padirbėję su mokiniais, suprato, koks nelengvas mokytojo darbas, dėkojo jiems už kantrybę ir 

pasiaukojimą. Linkėjo būti stipriais, neteisti mokinių, mylėti juos, kaip mokiniai myli mokytojus. Kartu 

dvyliktokai  patarė mokytojams mylėti ir saugoti save, kuo dažniau šypsotis ir svajoti. 

 

Mokytoja Regina Stumbrienė 

 

Devintokų krikštynos 

Mes jau gimnazistai! Džiūgaujame ir truputį nerimaujame. Ir štai mūsų krikštynos…                     

Spalio dešimtą dieną į klasę netikėtai įsiveržė dešimtokai, apsirengę kaip policininkai. Šūkavo, rodė 

senus telefonus kuprinėje, kaltindami, kad mes juos pavogėme. ,,Policininkai” išsivedė mus į koridorių ir 

sustatė prie sienos. Čia buvo ir kitų devintųjų klasių mokiniai. Visus išdažė juodais dažais, padavė 

korteles, vis tikrino, ar nenusiplovėme dažų. Už tai baudė -  taip išdažė, kad net baisu. Antras etapas: 

turėjome apsirengti juoda, balta spalvomis, kad būtume panašūs... į kalinius. Kiekviena klasė – 

pasiteisinti, kodėl „ pavogė“ kažkokius daiktus... Visi devintokai suėjome į salę, liepė įsikibti į virvę ir – į 

stadioną. O ten ir prasidėjo... Teko valgyti kažkokią šlykščią košę, po to išgerti alyvuogių sulčių. 

„Krikštytojai“  ėmė mums pilti ant galvų, drabužių vandenį, barstyti miltus. Dažė, terliojo veidus, rankas. 

Po to sustatė ratu ir liepė daryti įvairius pratimus. Atsikalbinėjantiems kliuvo dvigubai. Po šių  

„kankinimų“ didžiuliuose kibiruose, pilnuose košės, privalėjome rankomis surasti raktą, kurio, kaip 

įsitikinome, nebuvo. Po to valgėme košę. Galų gale- „dušas“! Užpylė ant galvų vandens, šliaužėme per 

purviną plastikinę plėvelę. Mūsų rūbai buvo visiškai sugadinti. Paskui nešiojome kamuoliukus iš vienos 

vietos į kitą (tai maloniausia užduotis). 

O gal reikėtų šviesiau, humaniškiau, kultūringiau?  

 

Jaunoji žurnalistė Danielė Brazauskaitė, Ib klasės gimnazistė 
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ERASMUS+ projekto dalyvių 4-asis susitikimas  

 

Spalio 15 dieną mūsų gimnazijos mokytojų bei mokinių komanda grįžo iš Vengrijos. Išvykos tikslas – 

dalyvauti  Erasmus+ projekto ,,Skatiname integraciją” partnerių ketvirtajame susitikime, kuris įvyko 

Budapešto Fazori evangeliškoje gimnazijoje. Šiame projekto vykdymo etape dalyviai pristatė apklausų   

,,Kaip palengvinti imigrantų ir pabėgėlių įsijungimą į mokyklų bendruomenes” rezultatus. Projekte 

dalyvaujančios septynių šalių komandos puikiai atliko namų darbus (suformulavo klausimus ir atliko 

apklausą), todėl pristatymai buvo labai skirtingi, bet įdomūs ir naudingi. 

Mūsų gimnazijos moksleivių Rusnės Šipelytės bei Rugilės Dovidonytės pristatymas išsiskyrė tuo, kad 

merginos ne tik aptarė atvykusių mokinių padėtį gimnazijoje, bet ir parengė rekomendacijas, ką reikėtų 

daryti, kad pabėgėliai bei imigrantai jaustųsi saugiai ir kuo lengviau įsijungtų į gimnazijos bendruomenės 

gyvenimą. Portugalų moksleiviai savo pristatyme panaudojo daug vaizdinės medžiagos, todėl jų pastangos 

integruoti pabėgėlius, su jais susidraugauti buvo nufilmuotos. Švedų bei prancūzų medžiaga buvo labai 

informatyvi ir gausi, nes jų šalyje yra daug pabėgėlių, kurie susiduria su įvairiais iššūkiais. Švedų 

pristatymas buvo įdomus tuo, kad apie savo, kaip pabėgėlės, patirtį kalbėjo mergina iš Sirijos, kuriai teko 

patirti bombardavimo baisybes bei nelegaliai bėgti iš savo šalies. Vokiečių filmuotoje medžiagoje 

pabėgėliai turėjo progos patys išsakyti, ko jie norėtų, kad lengviau įsijungtų į naują gyvenimą. Po 

rimtosios susitikimo dalies mokiniai įsijungė į žaidimus, kuriuose galėjo spėti įvairių kalbų žodžius, 

sudarinėti sakinius ir t.t. Smagiai pralėkė tradicinių valgių bei žaidimų vakaras. Mūsų gimnazijos 

moksleivės pakvietė visus pažaisti liaudišką žaidimą ,,Šiaudų batai, šakaliniai padai” ir sulaukė didelio 

kitų dalyvių entuziazmo. Ragavome italų bei portugalų sūrius, vokiečių dešreles, švedų pastas su 

krevetėmis, vengrų salami, prancūzų saldumynus ir džiaugėmės, kad mūsų baltasis šviežios varškės sūris 

patiko portugalams bei italams. Vengrų koordinatorė anglų kalbos mokytoja Lilla Toth su savo padėjėjais 

mokiniais organizavo projekto dalyvių pasivažinėjimą dviračiais po Budapeštą. Dienos buvo saulėtos ir 

šiltos, todėl miestas paliko labai gerą įspūdį. Ekskursija į įspūdingą parlamento pastatą nepaliko nė vieno 

abejingo šio pastato turtingumui ir grožiui. Apsilankymą uoloje įsikūrusiame muziejuje (buvusioje karo 

meto ligoninėje) Rugilė įvertino kaip labai įdomų ir įsimintiną, nors visi eksponatai kėlė niūrią nuotaiką, 
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persmelktą karo baisumų. Fazori evangeliškoje gimnazijoje klausėmės dviejų paskaitų apie Vengrijos 

interbažnytinės organizacijos bei evangeliškosios bažnyčios organizuojamą pagalbą pabėgėliams bei apie 

vengrų migraciją po 1956 m. revoliucijos. Paskutinę dieną aplankėme Sctentendrui miestelį, kuris garsėja 

kaip atvykėlių iš Serbijos po Balkanų įvykių susibūrimo vieta. Miestelis, įsikūręs ant Dunojaus kranto, turi 

net kelias serbų pravoslavų bažnyčias. 

Kitas projekto dalyvių susitikimas vyks ateinantį balandį mūsų gimnazijoje, taigi, turėsime pasirengti, 

kad neapviltume savo draugų. Mūsų laukia dvi užduotys: parengti atmintinę su patarimais, kaip geriau 

įtraukti atvykėlius į bendruomenės gyvenimą ir pristatyti (skaidrių ar filmuko pavidalu) kokios nors 

savanoriškos organizacijos veiklą - kaip  praktiškai pabėgėliai ar kitų atskirtų socialinių grupių atstovai 

įtraukiami į vietinės bendruomenės gyvenimą. 

Mokytojos: Audronė Gudynienė ir Meilutė Balbieriūtė 

Audronės Gudynienės nuotraukoje - ,,Erazmus+ ” projekto dalyviai Budapešte 

 

Interviu su  mūsų gimnazijos ,,Erazmus+“ projekto ,,Mes skatiname integraciją“ 

dalyviais Vengrijoje, Budapešte 

 

Mūsų gimnazijos delegacija (lietuvių kalbos mokytoja Audronė Gudynienė, projekto 

koordinatorė Meilutė Balbieriūtė, gimnazistės Rusnė Šipelytė IIgc, Rugilė Davidonytė IIgb)  spalio 

antrąją savaitę dalyvavo projekte ,,Erazmus+ . 

Jaunoji žurnalistė Danielė Brazauskaitė (IIb gimn. kl.) kalbėjosi apie tai su projekto dalyviais. 

Jaunoji žurnalistė Danielė: Kokie įspūdžiai, apsilankius Vengrijos sostinėje – Budapešte 

,,Erazmus+“ projekte ,,Mes skatiname integraciją“, susitikus su kitų užsienio šalių delegacijomis. 

Rugilė Davidonytė:  

Kelionė paliko neišdildomų įspūdžių. Aš 

pamėgau Budapeštą, susiradau daug 

bendraminčių, kurie maloniai priėmė 

mane į savo būrį. Visi, kurie atvyko iš 

Švedijos, Vengrijos, Italijos, Portugalijos, 

Prancūzijos, Vokietijos, maloniai ir 

aktyviai bendravo ne tik su savų 

delegacijų atstovais, o ir su mumis. Ypač 

svetingi buvo vengrai (kaip ir pritinka 

šeimininkams), susidraugavome su italais, 

portugalais. Aš šios kelionės ilgai 

nepamiršiu. 
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Rusnė Šipelytė: 

Vengrijos sostinė Budapeštas, gimnazija, kurioje lankėmės, projekto dalyviai – visa tai paliko puikų 

įspūdį. Budapeštas sužavėjo mus savo dydžiu, nuostabiu senamiesčiu, didingais Karalių rūmais, 

Lankėmės Vengrijos parlamente. Važinėjome greituoju metro, bet ypatingai sužavėjo šaunūs ir malonūs 

žmonės. Projekte dalyvavo  Vokietijos, Italijos, Vengrijos, Portugalijos, Švedijos ir Prancūzijos 

delegacijos. Su dauguma iš jų dalyvių užsimezgė nuoširdi draugystė, kartu patyrėme daug gražių, 

nepamirštamų akimirkų. 

Mokytoja Audronė Gudynienė: 

Bet kokios kelionės praplečia žmogaus akiratį, suteikia daug nepakartojamų įspūdžių, ypač jeigu jų 

metu gali susitikti su bendraminčiais, pabendrauti. O Budapešte tokių galimybių buvo apsčiai. Sužinojome 

daug įdomių dalykų apie kitų šalių mokyklas, mokymosi sąlygas ir galimybes, požiūrį į emigrantus, kurių 

į Europą atvyksta vis daugiau. 

Jaunoji žurnalistė Danielė: Kaip sekėsi pristatyti paruoštus namų darbus Italijos, Prancūzijos, 

Vokietijos, Portugalijos, Švedijos, Vengrijos mokytojams ir mokiniams? Kaip sekėsi kalbėti 

angliškai?  

Rugilė Davidonytė: 

Mano nuomone, paruoštą pristatymą mums su Rusne pavyko pristatyti tikrai gerai. Mes  vienintelės 

savo pristatyme pateikėme, pasiūlėme ir argumentuotai išdėstėme savo nuomonę apie imigraciją. Kalbėti 

angliškai nebuvo sunku,  smagu išbandyti sukauptą per ilgus mokymosi metus anglų kalbos žinių  bagažą.  

Rusnė Šipelytė: 

Antrą viešnagės dieną mūsų komanda pristatė projektą ,,Mes skatiname integraciją“. Teko gerokai 

pasijaudinti, mat, teko kalbėti pirmosioms. Sekėsi gerai. Kitų šalių atstovų pristatymai irgi buvo įdomūs ir 

įsimintini. Sužinojome daug naujų dalykų, įgijome patirties, dalyvavome diskusijose. Dalyvaudamos 

šiame projekte, supratome, kaip svarbu yra mokėti užsienio kalbas, nes tai tiltas, jungiantis skirtingų šalių 

žmones. Angliškai bendrauti mums nebuvo sunku. 

Jaunoji žurnalistė  Danielė: Mokytoja, gal galėtumėte papasakoti, kiek mokinių iš kokių šalių 

mokosi mūsų gimnazijoje? 

Mokytoja Audronė Gudynienė: Mūsų gimnazijoje mokosi (yra jau baigusių) 28 mokiniai, atvykę  iš kitų 

šalių (Ispanijos, Ukrainos, Vokietijos ir kt.). Kai kuriuos mokiau lietuvių kalbos, kiti išmoko 

savarankiškai. Visi vienu balsu prisipažįsta: lietuvių kalba yra labai sunki. Tačiau dauguma suvokia, kad 

pasirinkus Lietuvą gyventi, teks išmokti ir šią kalbą. Visada paguodžiu, kad sunkūs tik pirmieji metai, 

vėliau bus daug lengviau. 

Jaunoji žurnalistė Danielė: Kuo skiriasi mūsų ir Budapešto mokyklos? Ką įdomaus galėtumėte 

papasakoti apie Vengrijos mokyklą, mokinius?  
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Rugilė Davidonytė: 

Manau, jog mūsų mokykla nuo Budapešto mokyklos labai nesiskiria. Mokykloje pastebėjau kelis 

esminius skirtumus: nors jų vyresniųjų klasių mokiniams kasdien būna po 8 – 11 pamokų, jiems namų 

darbų mokytojai neužduoda. Mokykla yra krikščioniška. Mokiniai nešioja uniformas tik per mokyklos 

šventes. Mokiniai draugiški ir šilti, gražiai bendrauja ne tik su klasiokais, bet su visais mokiniais, jie 

laisvi, nesuvaržyti. Mokykla yra erdvi ir puošni. 

Rusnė Šipelytė: Mokykla, kurioje praleidome savaitę, vadinasi ,,Budapešt Fascori Evangelikus 

Gimnazium“. Pirmiausia mūsų mokykla skiriasi tuo, kad yra katalikiška, o jų – evangelikų.Vaikai joje 

mokosi nuo 5-os iki 12 klasės, tai nėra ilgoji gimnazija. Kiekvieną savaitę jie dalyvauja Šv. Mišiose, 

mokosi lotynų kalbos. Mokyklos tradicijos labai panašios kaip mūsų: švenčia I-ųjų gimnazijos klasių 

mokinių krikštynas, organizuoja kalėdinius renginius. Manau, kad ir mūsų gimnazijoje, ir Budapešto 

mokykloje mokiniai yra draugiški, bendraujantys ir aktyvūs. 

Mokytoja Audronė Gudynienė: Iš esmės nesiskiria niekuo. Mokiniai tokie pat šaunūs ir draugiški, kaip 

ir lietuviai. Linksmi, puikiai kalbantys angliškai. O mokykla labai sena, jos pastatas prijungtas prie 

evangelikų bažnyčios. Mokykla yra senamiestyje, labai gražioje vietoje, daug medžių, visai netoli parkas. 

Jaunoji žurnalistė Danielė: Kaip sekėsi bendrauti su šeimomis, kuriose teko apsistoti (su mokiniais 

ir jų tėveliais)? 

Rugilė Davidonytė: 

Man labai pasisekė. Patekau į tikrai nuoširdžią, draugišką šeimą. Visa šeima kalbėjo angliškai. 

Džiaugiuosi, kad mane priėmė šiltai, padėjo susipažinti su savo miestu - Budapeštu  ir leido pasijausti kaip 

namuose. 

Rusnė Šipelytė: Aš gyvenau vengrų šeimoje, auginančioje brolius dvynius. Pas vieną iš jų – Andrą- 

važiavau aš, pas kitą -  Peterį -  moksleivis  iš Italijos. Šeima mane priėmė labai šiltai: pasitiko aerouoste, 

vaišino vengriškais nacionaliniais patiekalais, rūpinosi, kad jausčiausi jaukiai, netgi kartu keliavome po 

naktinį Budapeštą. Bendravome anglų kalba (galbūt su tėveliais sekėsi kalbėti sunkiau). Bet juk 

nuoširdumas atpirko visus sunkumus! Galiu tvirtai pasakyti, kad viešnagės savaitę turėjau tikrai naują 

šeimą, jaučiausi labai gerai. 

 

Jaunoji žurnalistė Danielė: Dėkojame už pokalbį, linkime sėkmės bendraujant ir dirbant su įvairių 

šalių moksleiviais.  

 

Audronės Gudynienės nuotraukose - ,,ERAZMUS+ projekto dalyvių susitikime Budapešte savo 

pranešimą pristato Rugilė Davidonytė ir Rusnė Šipelytė, gimnazistės Budapešte. 
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Papuošėme gimnaziją ir šv. Juozapo senelių globos namus 

 

  

 

Pradinių klasių mokiniai kūrė rudens gėrybių menines kompozicijas, komponavo puokštes ir puošė 

gimnazijos erdves. Jos džiugino gimnazijos mokytojus ir svečius. Po to jaunųjų maltiečių būrelio mokiniai 

parodą perkėlėme į Švento Juozapo senelių globos namus. Puokštėmis papuošėme palanges ir valgyklos 

stalus. Jos praskaidrino senelių nuotaiką. 

 

 

Jaunųjų maltiečių būrelio mokinė Aušra Sabeckaitė 

Nuotraukos jaunosios žurnalistės Karolinos Markevičiūtės (8a kl.). 
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Vokiečių kalbos dienos „O kaip vokiškai?“ 

 

 

Po sėkmingo Vokiečių kalbos dienų „O kaip 

vokiškai?“ starto 2016 metais Goethe`s institutas 

šiemet vėl pakvietė visus, neabejingus vokiečių 

kalbai, prisijungti prie šios iniciatyvos. Mūsų 

gimnazija prisijungė prie daugiau negu 230 

Lietuvos institucijų, užregistravusių savo 

renginius Vokiečių kalbos dienų proga. Projektą 

inicijavo Vokietijos Federacinės Respublikos 

ambasada Lietuvoje, Goethe`s institutas, 

Centrinė užsienio švietimo sistemos valdyba 

(ZfA), Vokietijos akademinių mainų tarnyba 

(DAAD) ir Vokietijos ir Baltijos šalių prekybos 

rūmai (AHK). Vokiečių kalbos savaitė prasidėjo 

mokinių kūrybinių darbų paroda mokyklos 

erdvėse "Eine Reise durch Deutschland". 

Mokiniai rinko informaciją apie Vokietiją, jos 

miestus ir vokiečių gyvenimą. 

Daugiausia darbų buvo parengta apie Berlyno, Hamburg, Miuncheno, Frankfurto ir Bremeno įžymybes, 

lankytinas vietas.Vokiečių kalbos pamokų metu mokiniai mokėsi vokiškų dainelių, dalyvavo mini 

konkursuose „Kennst du Deutschland?“, kurių metu atliko užduotis apie Vokietiją. Šeštų klasių mokiniai, 

besimokantys vokiškai, dalyvavo netradicinėje pamokoje - viktorinoje apie Vokietiją. Pamoka vyko 

Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešojoje bibliotekoje. Spalio 18 dieną mokyklos 8 

klasių mokinių komanda dalyvavo tarpmokykliniame konkurse apie Vokietiją ir vokiečių kalbą „Ö kaip 

vokiškai?“, kuris vyko Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės - Bitės viešosios bibliotekos vaikų 

literatūros skyriuje. Komandoje dalyvavo 8a kl. mokiniai Goda G., Jogailė, Goda J., Vita, Titas ir 

Kasparas, 6c kl. mokinės Eidvilė ir Augustė. Konkursą vedė Iga kl. mokiniai Ainė ir Kasparas. 

Gimnazijos komanda iškovojo III vietą. Džiaugiamės geru jos pasirodymu ir dėkojame už gerą 

pasiruošimą konkursui. Labai smagiai nuteikė antrokų, vadovaujamų mokytojos Ainos Cimermonienės, 

pasirodymas konkurso metu. Keletą savaičių jie mokėsi vokiškų dainelių, o po jų pasirodymo renginio 

metu skambėjo garsūs aplodismentai – visi buvo sužavėti mūsų mažųjų žaismingumu ir artistiškumu. 

Vokiečių kalbos savaitę užbaigėme spalio 20 d., penktadienį. Prieš pirmą pamoką, grojant vokiškai 

muzikai, pasitikome mokinius, mokytojus ir tėvelius, pasisveikindami vokiškai. Visi gavo po siurprizą - 6-

Ig klasių mokinių pagamintą skirtuką knygoms su vokiškai ir lietuviškai užrašytomis frazėmis. Per ilgąją 

pertrauką 7 ir 8 klasių mokiniai mokyklos koridoriuose organizavo mokymąsi stotelėse su įvairiomis 

užduotimis, dėlionėmis ir kryžiažodžiais apie Vokietiją ir vokiečių kalbą.  

Vokiečių kalbos savaitės renginiai paskatino mūsų gimnazijos mokinius domėtis ne tik Vokietija, bet ir 

kitomis vokiškai kalbančiomis šalimis, keliauti, mokytis ne tik vokiečių, bet ir kitų užsienio kalbų,  

bendrauti ir bendradarbiauti. 

 

Vokiečių kalbos mokytoja Audronė Survilienė 

 

  



12 
 

Gimnazijos gimtadienis 

Spalio 27 dieną šventėme 

gimnazijos gimtadienį. 

Linksminomės, nesimokėme. Bet 

tinginiauti nebuvo laiko. Šiai dienai 

reikėjo gana gerai pasiruošti. Juk 

visą pusdienį mokyklos salėje turėjo 

skambėti dainos. Vaikai domėjosi 

įvairiomis muzikinėmis grupėmis (jų 

atliekama muzika, šokio elementais) 

ir patys bandė pabūti panašiais į 

juos.  5a klasės mokiniai  ,,tapo“ 

amerikiečių grupe ,,Little mix“, 5b 

bandė ,,pabūti“ ,,Keistuoliais“, 6c –

mėgdžiojo ,,O lia lia“, 7a – Rytį 

Ciciną, 6b klasės mokiniai su savo 

auklėtoja Jolanta Balčiūniene  ,,Sare 

Roma“ dainą skyrė lietuvaitei, 

pasipuošusiai tautiniais rūbais. 6a klasės berniukai prisiminė Eurovizijoje skambėjusią garsių muzikantų 

su Andriumi Mamontovu atliktą dainą ir patys  ją visai neblogai padainavo.   

,,Buvo linksma ir smagu. Dainavome, šokome, ruošdamiesi nemažai sužinojome ir išmokome. O ir kitų 

klasių pasirodymai patiko: buvo labai linksmas mokyklos  gimtadienis.“ 

Vakarė, Viltė, Liepa Rūta, 5a kl. 

„I-IV klasių gimnazistų pasirodymai – dainų parodijos. Mes parodijavome ,,SuperStar“. Gerai 

įsiklausėme dainos žodžius, supratę ir patys kūrėme pasirodymą. Mūsų Igc klasė pasiskirstė į 3 grupeles ir 

parengė tris atskirus pasirodymus. Mums pavyko gerai atlikti užduotį. Įdomu, smagu, žaismingos dainos 

kėlė nuotaiką.  

Šiemet mokyklos gimtadienis buvo išskirtinis: mes visi pirmą kartą parodijavome dainas. Buvo įdomu 

klausytis ir kitų klasių parengtų dainų.“ 

Ernesta Vaitonytė ir Gabrielė Rimkevičiūtė, Ic klasės gimnazistės 

Stasio Skrebio nuotraukoje -  6b klasės mokinių pasirodymas 

XV Tarptautiniame Vilniaus Gospel 

muzikos festivalyje 

Mūsų gimnazijos choras (vadovė Jecinta 

Garbaliauskienė) lapkričio 10 - 12 dienomis 

dalyvavo XV Tarptautiniame Vilniaus Gospel 

muzikos festivalyje.  Jo metu kartu su 200 

jaunuolių iš visos Lietuvos (Jungtinis Gospel 

choras), kartu su svečiais – gospelo muzikos 

profesionalais iš Lietuvos ir užsienio repetavo ir 

atliko koncertinę programą Vilniaus miesto 

gyventojams ir svečiams. 
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DIDYSIS GOSPEL FESTIVALIO PARAMOS KONCERTAS vyko Vilniaus Kongresų rūmuose. 

Atlikėjai: festivalio jungtinis Gospel choras, Gerald T. Smith (JAV), Monica Törnqvist, Malcolm 

Chambers (Švedija), Kristina Žaldokaitė, Marija Monika Dičiūnė, Simona Savickaitė (Lietuva), ritmo 

grupė ir kiti. Specialios koncerto viešnios: Monika Linkytė ir Girmantė Vaitkutė. 

Choro vadovė Jecinta Garbaliauskienė  
Autorės nuotraukoje – gimnazijos choristai Gospel festivalyje. 

Integrali dienos grupė – pirmokai 

Šiemet mūsų gimnazijoje – naujovė: 

pradėjo veikti integralios dienos darbo 

grupės pirmokams. 

 

     Integralios dienos darbo grupėje po 

pamokų pačiomis gražiausiomis ir 

šilčiausiomis spalvomis skleidžiasi skirtingų 

charakterių, įvairių gebėjimų, pomėgių ir 

polėkių pirmokai. Integralios darbo dienos 

grupę lanko 45 pirmokai. Vaikams labai 

patinka užsiėmimai gimnazijos lauko klasėje, 

kuri šviesi, saugi. Vaikai lauko klasėje 

aktyviai žaidžia judriuosius ir imitacinius 

žaidimus, atlieka kamuolio mokyklėlės 

pratimus, šokinėja su šokdynėmis, su lankais, 

žaidžia su savo atsineštais žaislais, piešia, 

kuria, atlieka mini bandymus, varto knygeles. Savo sukurtais kūrybiniais darbais papuošia lauko klasės 

stogelius. Nors jie dar maži, labai mėgsta sportuoti  gimnazijos stadione, kuriame žaidžia mini futbolą, 

mėto kamuolius į krepšį, žaidžia judriuosius žaidimus. Dažnai lankomės ir šokių klasėje, kurioje yra 

kilimai, vaikai atsineša savo pagalvėles „tingiai“ pailsi, atlieka tempimo pratimus.  

Po sportinės veiklos klasėje geriame arbatą, 

popietiniame Gerumo rate kiekvienas vaikas 

papasakoja, kaip praleido laiką mokykloje, 

namuose. Pasikartojame išmoktas raides, skaičius, 

atliekame logines, spalvinimo užduotis, skaitome. 

Kiekvieną dieną einame į gimnazijos sporto salę, kur vaikai 

draugiškai, aktyviai sportuoja. Lankomės 3D klasėje, du 

kartus per savaitę pirmokai šoka tautinius šokius (vadove 
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Zita Rimkuvienė). Jau tapo tradicija, kad kiekvieną penktadienį einame į gimnazijos biblioteką. 

Bibliotekininkės įdomiai veda edukacines veiklas pagal projektą „Skaitysiu ir augsiu”. Kiekvieną mėnesį 

su grupės vaikais vykstame į netradicinės aplinkos  edukacines veiklas. Buvome Gamtos mokykloje, k/c 

“Garsas”, šį mėnesį vyksime į Kraštotyros muziejų. Vaikai grupėje linksmi, draugiški, smalsūs, lavina 

kūrybines ir funkcines galimybes žaidžiant, mokosi pažinti ir bendradarbiauti.. 

    Džiaugiamės vieni kitais, turiningai praleisdami laiką integralios darbo dienos grupėje, kuri vyksta nuo 

13.30 val iki 17.30 val.Vaikučiai džiaugiasi, kad jiems patinka lankyti užsiėmimus šioje grupėje: Girius 

išmoko gražiai rašyti raides, žodžius, Karinai ir Arminui labai patinka sportuoti, Oskarui ir Tomui – žaisti 

su draugais, Jokūbui – bendrauti, Ugniui patinka paskaityti, Urtei – būti su vaikais, ruošti namų darbus, 

Marijai ir Magdalai  – skaityti, rašyti. 

 

Integralios darbo grupės mokytoja Daiva Pociuvienė 

 

 Autorės nuotraukose : 1-oje - vaikučiai džiaugiasi rudeniu, 2-oje -  smagu būti lauko klasėje, 3-oje –  

skaitykloje tikras pasakų ir žinių pasaulis. 

 

Šokim šokimėlį 

Lapkričio 23 dieną „Senvagės“ progimnazijoje jau 

vienuoliktą kartą vyko liaudiškų šokių festivalis 

„Šokim šokimėlį“, skirtas Tautinio kostiumo 

metams pažymėti. Jame dalyvavo gimnazijos 

jaunučių tautinių šokių kolektyvas „Spindulėlis“. 

Šokėjai ne tik sužavėjo žiūrovus nuotaikingais 

šokiais, bet ir patys džiaugėsi bendraamžių iš 

„Beržų“ progimnazijos, „Vyturio“ progimnazijos, 

Kėdainių „Ryto“ progimnazijos  bei festivalio 

šeimininkų pasirodymais. 

Šokėjus paruošė ir į šventę lydėjo vadovė Zita 

Rimkuvienė, mokytojos Onutė Meškauskienė ir 

Vilma Palepšienė. 

Sveikiname gimnazijos futbolininkus! 

Sveikiname gimnazijos vaikinų futbolo komandą, Panevėžio miesto futbolo varžybose iškovojusią 

garbingą III-ą vietą 2004 m. ir jaunesnių gimimo tarpe. 

Komandos sudėtis: Vosylius Austis, Slavinskas Rojus, Trainys Ignas, Silvestras Lapinskas, Kulbis 

Jorintas, Astijus Šimaitis, Lokcikas Matas, Vebra Titas, Jusys Armandas, Saltonas Jokūbas. 

Komandos vadovė – kūno kultūros mokytoja Violeta Karanauskaitė 



15 
 

,,Panevėžys – mano miestas“: kas laimėjo? 

Sveikiname gimnazijos jaunuosius fotografus ir jų mokytoją Stasį Skrebį! 

Panevėžio miesto savivaldybėje atidaryta 

11-ojo moksleivių fotografijų konkurso 

„Panevėžys – mano miestas“ nugalėtojų 

darbų paroda, apdovanota 12 laimėtojų.  

„Jau tapo malonia tradicija kasmet per 

fotografijas pamatyti Panevėžį jaunimo akimis. 

Jūsų darbai originalūs, chararakteringi, stiprūs 

ir verti pagyrų. Todėl neabejoju, kad šįkart 

komisija turėjo rimtai padirbėti, kad iš kaip 

niekada gausaus dalyvių būrio ir tokių 

kokybiškų fotografijų išrinktų geriausias. 

Sveikinu visus dalyvavusius ir, žinoma, 

laureatus. Nesustokite augti kaip kūrėjai, nes 

akivaizdu, kad esate teisingame kelyje“, – sakė 

meras Rytis Račkauskas. Gražių žodžių ir 

konstruktyvių patarimų moksleiviams pažėrė 

fotomenininkė Marija Čičirkienė. 

Šių metų konkurso lyderiais tapusiems 

Simonui Baronui (5-oji gimnazija) ir Kostui 

Kraniauskui (K. Paltaroko gimnazija) 

įteiktos 100 Eur vertės dovanų kortelės. 

Gustinai Kairytei (Rožyno progimnazija), 

Andrejai Juškevičiūtei, Vakarei 

Macijauskaitei, Dominykui Masiuliui, 

Dovilei Arcimavičiūtei (K. Paltaroko 

gimnazija), Neimantei Laužikaitei („Vilties“ 

progimnazija), Kotrynai Juodenytei, Austėjai 

Kaminskaitei, Dovydui Puluikiui (K. Paltaroko 

gimnazija), Lukui Varanauskui (J. Miltinio 

gimnazija) – 20 eur. vertės dovanos. Atminimo 

dovana skirta daugiausia mokinių konkursui 

parengusiam K. Paltaroko gimnazijos 

mokytojui Stasiui Skrebiui.  

 

Nuotrauka ,,Traukinukas“- Dovilės Arcimavičiūtės 

Iga kl., ,,Užtvanka“ – Dominyko Masiulio Iga kl., 

,,Panevėžio autobusų stotis“ – Kosto Kraniausko, 

IIIa gimn. kl.  

 

2017-12-06 

Panevėžio miesto savivaldybės informacija  
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Lietuva - piliakalnių šalis 

  

2017 metais dvidešimt keturi 7, II gimnazijos klasių mokiniai ir istorijos bei geografijos mokytojai 

dalyvavo respublikiniame kelionių maratone šalies mokiniams ir mokytojams „Lietuva - piliakalnių šalis“. 

Maratono credo: „Lietuvos piliakalniai – mūsų protėvių palikimas!!!, Piliakalniai – mūsų proistorės, 

valstybės sukūrimo ir suklestėjimo pamatas“! Mokiniai aplankė Aukštaitijos piliakalnius, dalyvavo 

edukacinėje programoje Anykščiuose. Gruodžio 15 dieną projekto dalyviai buvo pakviesti į Lietuvos 

mokinių neformaliojo švietimo centro organizuotą baigiamąją šventę Vilniuje. Susitikome su projekto 

dalyviais ir organizatoriais, supratome savo klaidas, įvertinome galimybes. Dabar gyvensime žinių apie 

2018 metų kelionių maratoną laukimu. Jis bus skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui. Galvojame 

išplėtoti veiklas, į maratoną įtraukti kuo daugiau gimnazijos mokinių. 

Istorijos mokytoja Violeta Dumbrienė 

Lietuvos Respublikos Vyriausybėje pagerbta daugiau nei 400 savanorių   

Šių metų gruodžio 5 dieną Lietuvos Respublikos Vyriausybėje pagerbta daugiau nei 400 savanorių, 

kurie prisijungė prie Lietuvos atkūrimo 100-mečiui skirto projekto „Dovana Lietuvai“ ir neatlygintinai 

vykdė įvairiausius projektus. Į šią šventę buvome pakviesti ir mes, Panevėžio Kazimiero Paltaroko 

gimnazijos moksleiviai, - Kotryna Grigaitė, Lukas Petrulis bei mūsų matematikos mokytoja Birutė 

Masiokienė. Mes savanoriškai skiriame laiką Panevėžio šv. Juozapo globos namų senoliams: su 3D 

spausdintuvu gaminame jiems skiriamuosius ženklus. „Šimtmečio dovanų” projekto vainikavimas buvo 

išties nuostabi šventė, kuri leido mums, dalyviams, susipažinti su Lietuvai nusipelniusiais žmonėmis, 

išgirsti jų istorijas apie savanorystę ir gerumą. Tai tikrai nuostabi patirtis ir puikūs prisiminimai. 

 

Kotryna Grigaitė  

Nuotraukoje - mokytoja Birutė Masiokienė ir Kotryna Grigaitė.  
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Karolina Vidauskytė - mokinių fotografijos konkurso 

 „Atkurtai Lietuvai - 100" prizininkė! 

 

Sveikiname Karoliną Vidauskytę, IIIa klasės gimnazistę, 

Lietuvos mokinių fotografijos konkurse „Atkurtai Lietuvai - 100", 

už nuotraukų seriją „Pajūrio naktys", tapusia 

prizininke.  Fotografijas vertino Lietuvos fotomenininkų sąjungos 

nariai: Vėtrė Antanavičiūtė Meškauskienė, Alvydas Lukys, 

Stanislovas Žvirgždas. Konkursui 134 autoriai pateikė 1245 darbus.  

Neformalaus būrelio "Jaunieji fotografai" vadovas Stasys Skrebys 

Nuotraukoje – Karolina Vidauskytė.  

 

 

 

Džiaugsmingų šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų 2018 – ųjų metų! 
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