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 Adventas 

 „Žodis adventas yra kilęs iš lotynų kalbos žodžio adventus, reiškiančio atėjimą. Nors adventas 

tikrai šventimo ir Kristaus gimimo laukimo metas. Tik advento šešėlyje galime įvertinti šv. Kalėdų 

stebuklą ir suprasti; tik šv. Kalėdų šviesoje krikščionio gyvenimas įgyja prasmę. Laukiame Kristaus 

atėjimo. Jis atėjo ir vėl ateis. Tokia yra advento prasmė.“  

 

Saulena Žiugždaitė. - Bernardinai.lt 

 

Advento vainikas 

 

 

Viena iš šio laikotarpio tradicijų – advento vainikas. Jis turi būti apskritimo formos, nes apskritimas 

simbolizuoja amžinumą ir vienybę, ir tai geriausiai išreiškia Kristaus paslaptį. Vainikas, kaip ir žiedas, 

yra ištikimybės ženklas. Dievo ištikimybės pažadams ženklas. Dėl šių reikšmių advento vainikas 

negali būti kitokios formos. Kartu vainikas yra karaliavimo bei pergalės ženklas, todėl jis skelbia, kad 

Kūdikėlis, kurio laukiame, yra Karalius, savo šviesa nugalintis tamsą.  
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Advento vainikas pinamas iš žaliuojančių augalų –  eglės, pušies, o tai simbolizuoja viltį ir 

nesibaigiantį amžinąjį gyvenimą. Žalios šakos taip pat primena iškilmingą Jėzaus įžengimą į Jeruzalę, 

kur Jį pasitiko su žaliuojančiomis šakomis rankose, kaip Karalių ir Išganytoją.  

Į advento vainiką įstatomos keturios žvakės reiškia keturias advento savaites, o uždegamos viena po 

kitos reiškia Jėzaus gimimo artėjimą, augančią šviesos pergalę prieš tamsą. Žvakės yra dviejų spalvų: 

trys violetinės ir viena rožinė. Violetinė išreiškia atgailą ir grįžimą pas Viešpatį, rožinė – džiaugsmą 

dėl tuoj gimsiančio Jėzaus. Dėl to rožinė žvakė uždegama trečiąjį advento sekmadienį, skirtą 

džiaugsmui. Pirmoji žvakė vadinama Pranašo arba Vilties žvake, antroji –  Betliejaus arba visiems 

skirto išganymo, trečioji – Piemenų arba Džiaugsmo, ketvirtoji  – Angelų arba Meilės. 

Kūdikėlio Jėzaus laukime prasmingai: darykime gerus darbus, apmąstykime savo mintis, žodžius, 

atsiprašykime, jei ką įžeidėme, aukime dvasiškai. Ir uždekime Vilties, Betliejaus, Džiaugsmo ir Meilės 

žvakes. Tegul jos šviečia mūsų širdyse. 

Vardai 

Kada atsirado vardai ir Lietuvoje? 

Pirmiausia buvo vardas. „Vardai Lietuvoje, kaip ir kitose teritorijose, atsirado kartu su žmonėmis, 

nes vieną žmogų reikėjo skirti nuo kito, tačiau pasakyti tiksliai, kada tai įvyko, nėra to laikotarpio 

duomenų. Pavardės yra jau naujas asmenvardžių sluoksnis, pagrindinis jų formavimosi ir susidarymo 

laikas – XVI - XVIII amžius. Pavardžių atsiradimą ir susidarymą veikė daugybė faktorių, bet vienas 

svarbiausių – krikščionybės įvedimas. Įvedus krikščionybę, asmenys pradėti rašyti į dokumentus. 

Vardai yra tautiniai, krikščioniški. Žmonėms laisvai judant Europoje ir pasaulyje, įvairiataučių 

šeimų kūrimas suteikė lietuviškiems vardams dar daugiau įvairovės, atsirado daugiau tarptautinių.“  

Kokie gi populiariausi mūsų gimnazijos pradinių klasių mokinių ir penktokų vardai? 

 

 
Jaunosios žurnalistės Rugilė Jatužytė (7a kl.). ir Ainė Lašaitytė (IIIa gimn. kl.) šį rudenį 

domėjosi, kokie gi populiariausi mūsų gimnazijos pradinių klasių mokinių ir penktokų vardai.  
 

Gimnazijoje  1-4 klasėse  mokosi 288 mokiniai  (160 mergaičių, 128 berniukai). Kokie gi  jų 

vardai? Ogi, patys gražiausi, nes juos savo vaikučiams išrinko ir suteikė jų mylintys tėveliai. Rinko ir 

seneliai, tetos, dėdės, broliukai, sesutės. 

Taigi, nustatyta, kad 1-4 klasėse klasėse  populiariausi šie mergaičių vardai: Ugnė, Urtė, Gabija, 

Ieva, Austėja, Viltė, Marija, Izabelė, Emilija, Lėja, Goda.  
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Rečiausi šiose klasėse mergaičių vardai: Saulė, Ūla, Atėnė, Milda, Akmilė, Elija, Mėta, Aušrinė, 

Kotryna, Morta, Elžbieta, Beatričė, Bella, Šarlotė, Daina.  

Populiariausi berniukų vardai šiose klasėse: Matas, Jokūbas, Kajus, Kasparas, Jonas, Dovydas, 

Tomas, Joris, Lukas, Ugnius, Simonas, Benas, Ernestas, Mantas, Julius, Kristupas. 

Rečiausi berniukų vardai: Armantas, Džiugas, Kristijonas, Vainius, Motiejus.  

Penktose klasėse mokosi 92 mokiniai, (49 mergaitės ir 43 berniukai). Populiariausi penktokių 

mergaičių vardai: Urtė, Greta, Gabija, Rugilė, Rūta, Emilija. Rečiausi  penktokių vardai: Patricija, 

Amelija, Mėta, Elija, Esmantė, Dorotėja, Gedimilė, Elzė, Augustė,  Austina, Madlena, Žiedė, Nerilė, 

Adriana. 

Populiariausi berniukų vardai penktose klasėse: Kajus, Benas, Jokūbas, Lukas, Jonas, Domantas. 

Rečiausi berniukų vardai: Armantas, Nojus, Oskaras, Patrikas, Martynas, Deividas, Adas, Povilas, 

Aleksas,  Tajus, Elias, Orestas, Majus. 

 

 Stasio Skrebio nuotraukoje – gimnazijos pradinių klasių mokiniai Mokslo ir žinių dienos šventėje. 

 

Svečiavosi Japonijos moksleivių ir mokytojų delegacija 
 

 
Spalio 9-11 dienomis Vyturio ir Saulėtekio progimnazijose, Kazimiero Paltaroko gimnazijoje 

lankėsi Japonijos Tojohaši miesto mokinių ir mokytojų delegacija, (nuotrauka Stasio Skrebio). 

 

Jaunosios žurnalistės Rusnė Misevičiūtė (7b kl.) ir Eva Petronytė (Ia gimn.kl.) kalbėjosi su I a 

klasė gimnazistu Roku Urbonu, bendravusiu su svečiais iš saulėtosios šalies. 

 

Jaunoji žurnalistė Rusnė: „Koks tai projektas? Koks jo tikslas?“ 

Rokas: „Panevėžio ir Tojohašio miestai šiemet tapo partneriais. Japonų moksleivių su mokytojais 

delegacija partnerių vizitu atvyko į Lietuvą. Tikslas – stiprinti miestų bendradarbiavimą, supažindinti 

mokinius su kitos šalies kultūra.“ 
Jaunoji žurnalistė Rusnė: „Dalyvavote bendrose veiklose su Japonijos moksleiviais:  

„Mėgintuvėlis.lt“, technologijos pamokoje, anglų kalbos pamokoje pristatėte Panevėžio miestą. Kaip 

Jums sekėsi įtraukti svečius į bendrą veiklą? 

Rokas: „ Japonai noriai dalyvavo visose veiklose. Jiems buvo neįprasta, įdomu. Labiausiai svečiams 

patiko eksperimentai „Mėgintuvėlis.lt.“. Panevėžyje jie aplankė svarbiausius miesto objektus, Itin 

susidomėjo Gamtos mokykla, biblioteka. Apsilankė Arklio muziejuje Anykščiuose, ten susipažino su 

senovės lietuvių papročiais, kepė lietuvišką duoną. Vakare japonės paprašė nuvežti į prekybos centrą 

„Maximą“. 

Supažindinti svečius su Panevėžiu buvo labai įdomu: pats daugiau sužinojau apie savo gimtąjį 

miestą.“ 

Jaunoji žurnalistė Eva: „ Kaip sekėsi bendrauti su japonų moksleiviai?“ 

Rokas:  „Bendrauti su japonais sekėsi sunkiai: trukdė kalbos barjeras. Japonai nežinojo kai kurių 

angliškų žodžių, o ir tarimas skiriasi. Tačiau visgi susikalbėjome, klausinėjome apie jų šeimas, 

pomėgius.“ 
Jaunoji žurnalistė Rusnė: „ Jūsų bendraamžiai iš Japonijos papasakojo apie savo šalį, mokyklą?“ 

Susipažinome su japonų kultūra: dainavimu, šokiais, kaligrafija, origami menu. Sužinojome apie jų 

bendravimo įpročius, švietimo sistemą.“ 
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Jaunoji žurnalistė Eva: „Susiradote naujų draugų. Galbūt Jūs irgi svajojate nuvykti į Japoniją ir tai 

įvyks?“ 

Rokas: „Susipažinęs ir pabendravęs japonais, daugiau sužinojau apie jų šalį. Taigi, kilo noras ir ją 

aplankyti, pamatyti, kaip jie gyvena, plačiau susipažinti su jų kultūra.“ 

Jaunosios žurnalistės Rusnė ir Eva: „Dėkojame už pokalbį, linkime sėkmės.“ 

 

 

Gimnazijos gimtadienis 

Menų integracijos projektas „Sodauto“  

 

Spalio 24 dieną gimnazijoje vyko respublikinis menų festivalis „SODAUTO“, skirtas 28-ajam 

Kazimiero Paltaroko gimnazijos gimtadieniui. Džiaugiamės, kad kartu su mūsų gimnazijos mokiniais 

pasidalinti gimtadienio džiaugsmu, dovanoti vieni kitiems dainą ir šokį atvyko svečiai: Panevėžio 

Alfonso Lipniūno progimnazijos dainavimo studija „Akimirksnis“ (mokytoja Loreta Palavenienė), 

Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinės gimnazijos tautinių šokių ansamblis „Papartėlis“ (vadovė 

Birutė Akelaitienė), Vilniaus Palaimintojo Teofilio Matulionio gimnazijos liaudiškų šokių kolektyvas 

„Versmė“ (vadovė Ligita Vaičiūnaitė). Kūrybiniu džiaugsmu dalijosi ir gimnazijos pradinių ir 

vyresniųjų klasių choristai (mokytojos Renata Karašienė, Edita Dilienė, Jecinta Garbaliauskienė), 

liaudiškų šokių kolektyvas „Spindulėlis“ (vadovė Zita Rimkuvienė, mokytoja Ona Meškauskienė), 

trečių klasių šokių grupės (vadovė Raminta Kemzūraitė-Žvykė, mokytoja Gražina Bataitienė). 

Festivalyje šoko ir dainavo daugiau nei 100 dalyvių, kurie visi prisidėjo prie lietuviško tautinio meno 

sklaidos ir tęstinumo. 

Nuoširdžiai dėkoju visiems šiame festivalyje dalyvavusiems kolektyvams, jų vadovams, šokių 

mokytojams, tėveliams, Kazimiero Paltaroko gimnazijos bendruomenei. 

Juk šokis, daina – tai sielos švytėjimas, kuriais pasakome daugiau, nei gražiausiais žodžiais.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Edita Dilienė 
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Stasio Skrebio nuotraukose: 1-oje – šventės dalyviai, 2-oje – šoka  „Spindulėlio“ šokėjai (3c klasė), vadovė 

Gražina Bataitienė, baletmeisterė Zita Rimkuvienė. 

 

EurPanGimnaZ-VIZIJA. 
 

 

Spalio 25 dieną  5-8, I-IV gimnazijos klasių mokiniai šventė gimnazijos 

 dvidešimt aštuntąjį gimtadienį. 
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Mokiniai dalyvavo edukacinėje programoje ,,Erdvinis kinas“, kurios metu stebėjo veidrodinės 

projekcinės sistemos pagalba 360° kampu perteikiamą galaktikos, Saulės sistemos vaizdą ant išgaubto 

ekrano. Tokia projekcija atveria galimybę pasinerti į fantastiškų vaizdinių visatą, pasijusti jos dalele 

bei suprasti, kad neįmanoma gali tapti įmanoma. Erdvinio kino filmai ne tik įtraukia žiūrovus į 

pasaulio įdomybes, bet ir turi labai daug naudingos mokomosios informacijos, kurią vaikai sugeba 

įsisavinti kur kas geriau nei skaitant vadovėlį ar žiūrint paprastą kino filmą per televizorių ar įprastame 

kino teatre. 

Svarbiausia gimtadienio dalimi tapo EurPanGimnaZ-VIZIJA. Tai jau tradicija tampantis 

renginys, kurio metu visos klasės gali parodyti savo aktorinius, muzikinius gebėjimus. Pasiruošimas 

šiam renginiui telkia klasės bendruomenes ir suteikia visiems: ir mokiniams, ir mokytojams daug pačių 

geriausių emocijų. Tad, smagiai pašėlę, visi iškeliavome atostogauti.  

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Violeta Dumbrienė  

 
Stasio Skrebio nuotraukose – gimnazijos gimtadienio  šventės dalyviai. 
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Jaunoji žurnalistė Ernesta Vaitonytė kalbėjosi su III-ų gimnazijos klasių mokiniais apie šių metų 

gimnazijos gimtadienio renginį „EurPanGimnaZ-VIZIJA“ 
 

 

Ernesta: Kaip vertinate  šį renginį gimnazijos gimtadienyje?  Ar jums jis patiko? Juk visa tai patys 

sukūrėte? 

 

 „Šioje mokykloje mokausi pirmus metus, tačiau jau spėjau pastebėti, kad čia vyksta daug įdomių renginių. 

Gimnazijos gimtadieniui  puikiai pasirinkta tema – Eurovizija. Juk klasių mokiniai, ruošdamiesi pasirodymams, 

daug bendravo, tapo vieningesni, o tai  puikiai atsispindėjo pasirodymuose. Salėje visi palaikė dalyvius, 

renginio vedėjos  gerai nusiteikusios ir pasiruošusios. Man atrodo, kad tai buvo puikus renginys, o kitais metais 

lauksiu dar įspūdingesnio gimtadienio.“ 
Viktorija Šimkutė 

 „Patiko man mokyklos gimtadienis: geros emocijos atitraukė nuo kasdienybės. Tai neeilinė diena. Likau 

maloniai nustebusi, pamačiusi klasių mokinių pasirodymus: kiek darbo ir pastangų buvo įdėta ruošiantis. 

Kiekvienais metais tobulėjame. Tegu taip būna ir toliau.“  
 Kornelija Saldytė 

 
 „Mokyklos gimtadieniui mokiniai ruošėsi savo laisvu laiku. Jiems buvo smagu ir įdomu ieškoti  dainų  iš 

visų metų Eurovizijos. Vieni daugiau kūrė įvaizdį, kiti choreografiją. Buvo įdomu stebėti ir vertinti. Smagu ir 

triukšminga. Šauni, šventiška diena prieš pat attostogas.“ 

 

Mingailė Kučinskaitė 
 

 

 „Patiko visi pasirodymai, bet labiausiai  IIIa bei  IIIc gimnazijos klasės, kuri parengė pagal Izraelio 

programą pagal Verkos  Serdiuk dainą, geras Moldovos šou. 
 Pasirodymai buvo linksmi, žaismingi, praskaidrino nuotaiką.“ 

 Sidas Davidonis, Ernesta Vaitonytė, Raminta Ivanauskaitė. 

 

Jaunosios žurnalistės Rusnė Misevičiūtė ir Joana Kakanytė kalbėjosi su savo klasiokais  ir 

kitais mokiniais apie gimnazijos gimtadienį.  

 

Joana ir Rusnė:  „Kaip Jūs vertinate mokyklos gimtadienio šventę? Ar ji jums patiko?“  
 

 

 „Man mokyklos gimtadienio šventė patiko, nes visų pasirodymai labai įdomūs. Buvo smagu žiūrėti.“ 

Laura Plikūnaitė 

 

 „Manau, vienas iš geresnių renginių per visus metus. Kūrybingi mokiniai, šaunūs jų pasirodymai.“ 

Vakaris Brinklys ir Evaldas Petronis 

 

 

 „Patiko man gimtadienio šventė, patiko pati idėja, jog visi išsitraukia šalis ir sukuria pasirodymus - 

„EurPanGimnaZ-VIZIJAI“ . 
Aira Kurklietytė 

 

 „Man patiko gimtadienio šventės vedėjos, buvo labai linksmos ir uždegė visą publiką, ir pasirodymai 

buvo nuostabūs.“ 

Vakarė Macijauskaitė 

 

 „Šaunu, kad „EurPanGimnaZ-VIZIJOJE“ visos klasės buvo labai geros nuotaikos, sukūrė ir 

atliko gražias  programas. Džiaugiuosi tokiais spalvingais, kūrybingais mokiniais“. 
Ieva Kavaliauskaitė 
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Akvilijos Kiburienės  .nuotraukoje - 6d klasės pasirodymas. 

 

 „Traukėme burtus, kokios šalies programą ruošime. Pasirodymai labai patiko. Mes šokome. Gavom 

prizų. Vaikai dalino saldainius.“ 

 

 

Jaunosios žurnalistės Livija ir Mija, 6d kl. 

 

 

 
 

 „Mums patiko šių metų gimtadienio programa – „EurPanGimnaZ-VIZIJA“.  Ji buvo gražesnė 

nei tikroji Eurovizija. Mes palaikėme savo klasės komandą, kuri paruošė programą pagal Anglijos 

pasirodymą Eurovizijoje  Mums ji atrodė gražesnė, šauni ir marga.“ 

 

Jaunieji žurnalistai  Ervinas Redko ir Matas Lokcikas, (8b kl.).  

Jų nuotraukoje – 8b klasės programa. 
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Viktorina „Rūšiuoji + perdirbi 

= saugai + taupai“ 

 Panevėžio gamtos mokykla pakvietė 

mūsų gimnazijos moksleivius 

dalyvauti Europos atliekų mažinimo 

savaitei skirtoje viktorinoje „Rūšiuoji 

+ perdirbi = saugai + taupai“. 

Šios viktorinos tikslas – ugdyti 

mokinių sąmoningumą tvaraus išteklių 

naudojimo ir atliekų prevencijos 

temomis. Mūsų gimnaziją atstovavo 

5d klasės mokinė Rugilė Norkutė ir 6c 

klasės mokiniai David Kotenko bei 

Adrijus Čiukčys. Šie mokiniai puikiai 

atliko jiems skirtas užduotis ir buvo 

apdovanoti diplomais bei prizais. 

Gamtos mokytoja Neringa 

Garuckienė   
 

Jaunoji menininkė Kamilė 

Mūsų gimnazijos 7c klasės mokinė Kamilė Glušokaitė yra labai kūrybinga ir jautrios 

sielos mergaitė. Nuo mažens jai patinka įvairūs rankdarbiai. Bet labiausiai ją traukia molis. Iš molio 

jos rankose gimsta nuostabūs kūriniai, kuriais Kamilė mėgsta pradžiuginti savo draugus. Gražūs, 

spalvingi, įdomūs darbai puošia ne tik Kamilės ir jos sesers Austėjos namus, bet šiuo metu Panevėžio 

moksleivių namuose veikia ir mergaičių autorinių darbų paroda „Seniai pamilome molį...“. 11-28 

įvyko Kamilės ir Austėjos darbų pristatymas, kuriame mergaitės papasakojo apie savo kūrinius. Į 

renginį  atvyko mergaičių mokytojos ir būrys draugių. 

Norime palinkėti Kamilei ir jos seseriai Austėjai sėkmės ir gražių kūrybinių idėjų. 

Klasės auklėtoja Asta Girletė 
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Sveikiname gimnazijos jaunuosius fotografus! 

 
 

Lapkričio 8 d. Panevėžio miesto savivaldybėje atidaryta tradicinio, jau 13-ojo moksleivių fotografi-

jų konkurso „Panevėžys – mano miestas“ paroda. Geriausių nuotraukų autorius pasveikino Savivaldy-

bės administracijos direktoriaus pavaduotoja Žibutė Gaivenienė, nuotraukas aptarė fotomenininkė Ma-

rija Čičirkienė, atminimo dovanas įteikė LR Seimo narys Povilas Urbšys ir mūsų gimnazijos direktorė 

Gražina Gailiūnienė. 

Šiemet konkurso lyderiu tapo mūsų gimnazistas Dominykas Masiulis (III a gimn. kl.), kuriam atite-

ko 100 Eur vertės dovanų kortelė. Martynui Vasiliui (8b kl.), Vakarei Macijauskaitei (7b kl.), Andriui 

Čičirkai (III b gimn. kl.) skirta po 55 Eur. Viltei Masiokaitei (4 b kl.), Jokūbui Palinauskui (III a gimn. 

kl.), Juliui Nauroniui (III b gimn. kl.) ir Martynui Skrebei (III c gimn. kl.) – po 30 Eur dovanų kortelės, 

atminimo dovanos.  

Atskiros padėkos sulaukė daugiausia mokinių konkursui parengiantis K. Paltaroko gimnazijos mo-

kytojas Stasys Skrebys. Šiemet konkurse dalyvavo 23 Panevėžio moksleiviai, iš viso pateikta 151 nuo-

trauka. Daugiausia dalyvių sulaukta iš K. Paltaroko gimnazijos.  

 Neformalaus ugdymo būrelio  „Jaunieji fotografai" vadovas Stasys Skrebys 

Autoriaus nuotraukoje – gimnazijos direktorė Gražina Gailiūnienė, Vakarė  Macijauskaitė (7b kl.), 

Martynas Skrebė (IIIc gimn. kl.), Andrius Čičirka (IIIb gimn. kl.), fotomenininkė Marija Čičirkienė, 

Julius Nauronis  (IIIb gimn. kl.), Martynas Vasilis (8b kl.), Viltė Masiokaitė, (4b kl. ir nefornalaus ug-

dymo mokytojas Stasys Skrebys. 

 
 

Jokūbo Palinausko nuotrauka „Senvagė“ 
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Erasmus+ projekto dalyviai grįžo iš Budapešto 

 Lapkričio 8 -11 dienomis mūsų gimnazijos atstovai (IIIa gimnazijos klasės 

mokiniai: Martyna Mickutė, Jokūbas Palinauskas, Dominykas Masiulis, IVc klasės gimnazistai Giedrė 

Baltušnikaitė  ir Pau-

lius Bareišis, mokyto-

jai: Neringa Garuc-

kienė,  Neringa Son-

gailaitė – Kovarskie-

nė, projekto koordina-

torė Meilė Balbieriū-

tė) svečiavosi Buda-

pešto Fasori evangeli-

nėje gimnazijoje, kur 

vykdė projekto pro-

gramoje numatytas 

veiklas. 

Projekto susitiki-

mas buvo skirtas       

pristatyti valgymo ir 

vartojimo įgūdžių ap-

klausos rezultatus, 

supažindinti kitų šalių 

projekto partnerius su 

maisto produktų pa-

siūla parduotuvėse 

Panevėžyje ir sezoniniu vaisių bei daržovių asortimentu. Šią informaciją mūsų gimnazistai Giedrė Bal-

tušnikaitė ir Paulius Bareišis pateikė nufilmavę bei įgarsinę anglų kalba. Martyna Mickutė paruošė 

skaidres bei lankstinukus apie sezoninius vaisius ir daržoves parduotuvėse. Jokūbas Palinauskas labai 

aiškia ir sklandžia kalba  įtaigiai pristatė anketos rezultatus. Kitų šalių mokytojai gyrė mūsų mokinius 

už labai gerus pristatymus. Mūsiškiai atrodė brandžiausiai tarp partnerių iš Italijos, Vokietijos, Vengri-

jos, Prancūzijos bei Portugalijos. 

Kadangi projekto tema – „Sveika mityba“, vengrai nuvežė projekto dalyvius  pas vieną smulkų ož-

kų ir karvių augintoją, kurio šeima gamina skanius sūrius iš karvių ir ožkų pieno. Sūrius ragavome, 

gėrėme ožkos pienu baltintą kakavą bei žolelių arbatą. Šeimininkė pasakojo apie šeimos verslą ir sėk-

mę parduodant sūrius turguje. Projekto idėja ir yra skatinti mokinius ir mokytojus pažinti vietinius ga-

mintojus ir įvertinti vietinę smulkių gamintojų produkciją, nors po praktinio seminaro, kur projekto 

dalyviai ragavo pramoniniu būdu pagamintų produktų bei naminių, nugalėjo pagal įvertintą skonį in-

dustriniai gaminiai. Tai daug pasako apie dabartinio jaunimo valgymo įpročius: kuo daugiau dirbtinių 

skonio stipriklių, tuo maistas atrodo patrauklesnis. Stengsimės ugdyti kitokį požiūrį į natūralų maistą ir 

žinome, kad susidursime su iššūkiais. 

Per pratybas (po paskaitos apie maisto produktų etiketes ir jų aiškinimą) patys bandė dėlioti produk-

tus pagal jų maistinę vertę į piramidės lentynas bei skaitydami etiketes išrinkti sveikesnį produktą. 

Daugelis pirmą kartą susipažino su tokiais terminais kaip sočiosios ir nesočiosios riebiosios rūgštys, 

kalis, baltymai, kokios yra jų rūšys – ir visa tai anglų kalba. Taigi, mokiniai sužinojo nemažai informa-

cijos. 

Atsisveikinimo vakaronė su tradiciniais dalyvaujančių šalių valgiais, dainomis bei vengrų tautiniais 

šokiais dar labiau suartino jaunimą.  

Grįžome pasisėmę žinių, įgūdžių, bičiulystės ir tolesnio noro sveikai maitintis bei skleisti savo pa-

tirtį kitiems. 

Dominyko Masiulio nuotraukoje – mūsų gimnazijos delegacija Budapešte. 

Projekto koordinatorė Meilutė Balbieriūtė.  
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Paltaroko gimnazija ERASMUS+ projekto 

 „Valgyk sveikai. Veik atsakingai“ I-o etapo ritmu 

 

Lapkričio 11ąją dieną į Kazimiero Palta-

roko gimnaziją  atvyko mūsų projekto partne-

riai iš Turkijos (Tarsus miesto), Lenkijos iš 

Czeladzės miesto, ispanai iš Begur miesto. 

Makedonai  iš Skopje ir rumunai (iš Tarsus ir 

Targu-Jiu miestų –  mažutėliai pradinukai, jie 

beveik nekalbėjo angliškai). Jau geriau jautė-

si penki ispanų-katalonų vaikai, kurie buvo 

apgyvendinti ispaniškose šeimose (tokių tu-

rime dvi savo bendruomenėje). Makedonų 

mokiniai atskrido vyresni, todėl jie gerai kal-

bėjo angliškai kaip ir lenkų moksleiviai, nors 

tik ketvirtokai.  
Dirbome gimnazijoje prie savo projekto 

temų: pristatėme valgymo įpročių bei 

atsakingo vartojimo anketų rezultatus ir 

pasidžiaugėme, kad mūsų partneriai, 

kurie dauguma yra iš Viduržemio jūros 

regiono, valgo sveikai . Ypač nustebino 

rumunų, turtinga daržovėmis ir labai 

šviežia mityba, ką jau kalbėti apie kata-

lonus ir turkus. Mes ir lenkai valgome 

labai panašiai ir turime, kur pasitempti.  

Dar vis negalime atsidžiaugti darnia 

mūsų gimnazijos pradinių klasių moky-

tojų komanda bei gerai paruoštais mo-

kiniais. Užsienio partneriai truputį sune-

rimę, kad jiems reikės išlaikyti pade-

monstruotą lygmenį. Sklandžiai praėjo 

trečiosios dienos veiklos, ypač  pieši-

mas su daržovėmis, vadovaujant moky-

tojai Danguolei. Jos mokinukė pasakojo ir rodė, kaip augino pomidorą aukštyn šaknimis ir žemyn la-

pais. 
Kad neprailgtų pristatymai, pvz.  „ Natūralių maisto produktų apsipirkimo galimybės dalyvaujan-

čiose šalyse“, Kazimiero Paltaroko gimnazijos pradinukai parengė viktoriną: „Ar pažįsti Europos Są-

jungos šalis, miestus, pažintines vietas, valgius?“. Buvo labai įdomu ir išjudinom publiką. Rimtai nusi-

teikę moksleiviai dėliojo į piramidės lentynas tikrus maisto produktus. Ne visi žinojo, ką kur reikia 

dėti, bet daug ko išmoko šios veiklos metu. O kur dar angliški maisto produktų pavadinimai. Jų tiek 

visokių reikėjo įsiminti. Kaip projekto partneriai įsiminė angliškus žodžius, parodė vėliau lankymasis 

anglų kalbos pamokose sveikos mitybos tema. Antrąją dieną važiavome į Anykščius dalyvauti lietu-

viškos ruginės duonos kepimo pamokoje bei ragauti lietuviškų vaišių. Kaip smagu buvo daryti mažus 

duonos kepaliukus ir laukti, kol jie iškeps, o dar šeimininkė Nijolė Kaškuvienė visokių juokingų istori-

jų iš senovės pripasakojo ir rodė nematytus įrankius duonai pašauti bei iš pečiaus išimti. Šiluma ir 

maisto kvapai sušildė sužvarbusius dalyvius,  ir namo grįžome sotūs ir laimingi. 

Vienas etapas baigėsi, bet dar kiek jų laukia! Kovo mėnesį vykstame į Tarsus miestą Turkijoje kal-

bėti ir pristatyti mūsų valgius per šventes. Viso gero, Panevėžy, ir sveika,Turkija. 

Projekto koordinatorė Meilutė Balbieriūtė. 

Nuotraukos Stasio Skrebio. 
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Panevėžio miesto ir rajono 1 – 4 klasių konferencija 

 „Ieškau, tyrinėju, atrandu“ 

 
Lapkričio 12 dieną Beržų progimnazijoje vyko Panevėžio miesto ir rajono 1 – 4 klasių mokinių 

konferencija „Ieškau, tyrinėju, atrandu“. 

Konferencijos tikslas – plėsti ir gilinti žinias apie gamtą, ekologiją, aplinkosaugą, formuoti aplinkai 

palankų elgesį kasdieniame gyvenime, ugdyti ekologinį mąstymą, gebėjimą sąmoningai rūpintis savo 

sveikata. Ekologijai, gamtai, aplinkosaugai, savo sveikatai neabejingi ir mūsų mokiniai. Parengėme 

keturis pranešimus ir dalyvavome konferencijoje. Pranešimus skaitė 2 a klasės mokinės Radvilė Kal-

kytė, Dovilė Aleknavičiūtė, 4 a klasės mokinė Kseniya Chornii, 4 c klasės mokinės Benita Čiplytė ir 

Gabija Montvydaitė. 

 

Mokytojos Aina Cimermonienė, Gitana Garlienė, Danguolė Kepalienė 

 

Sveikiname Rugilę Garbaliauskaitę! 

  

Lapkričio 15 dieną jaunimo dainuojamosios poezijos festivalis-konkursas „Mano senas drauge“ 

(Elenai Mezginaitei atminti) sukvietė jaunuosius šio žanro atlikėjus ir gerbėjus iš visos Lietuvos. 

Panevėžio muzikiniame teatre vyko konkurso baigiamoji šventė. Festivalyje - konkurse Panevėžio 

miestą atstovavo mūsų gimnazijos Ia klasės gimnazistė Rugilė Garbaliauskaitė. Rugilė atliko savo 

kūrybos dainas ir buvo apdovanota nominacija už autorinį tekstą.  
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Kaip gyvena mūsų gimnazijos mažieji? 
 

 

Prailgintos 

(integralios) grupės  

pirmųjų klasių  

mokinių užsiėmimai 

prasideda maldele. 

Susitikimai vyksta 

įvairiose vietose: 

klasėje, šokių salėje, 

lauke, bibliotekoje ir 

kt. Dėl to kaskart 

aptariame grupės 

elgesio taisykles. 

Skatindamos 

bendradarbiavimą ir 

ugdydamos grupės 

vienybę, stengiamės 

viską daryti kartu. O 

kas labiausiai suartina 

vaikus, jeigu ne 

žaidimai?  Daugelį 

dalykų išmokstame žaisdami. 

Šypsenėle, nepabėk....     

 

Kalba integralios grupės pirmokėliai 

– Vaikai, kokios taisyklės turime laikytis, būdami lauke, - klausia mokytoja. 

– Negalima pabėgti iš prailgintos grupės, kaip vakar pabėgo tas berniukas,  –  sako vaikučiai.  

 

... 

– Vaikučiai,  kokios taisyklės turime laikytis, būdami šokių salėje? – klausia mokytoja . 

– Negalima čiaužyti, kad neįsivarytume rakšties, –  sako pirmokas. 

– O ką dabar darai? – vėl  klausia mokytoja. 

 –  Čiaužau. 

... 

 – Mokiniai, koks mūsų komandos pavadinimas? – teiraujasi mokytoja. 

– „Čipsai“, – sako vaikučiai. 

... 

Mergaitė sugalvojo supinti mokytojai kasas. Bešukuodama ji sako:  

– Aš tau išpinsiu kasas ir tu būsi pasišiaušus kaip karieta. 

... 

Mergaitė prieina prie mokytojos ir  beria: 

 – Mano sesė tai Vilniuj lanko darbą. 

... 
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– Vaikučiai, koks žodis prasideda  o raide ir yra tik iš keturių raidžių? 

– Obuolys, –  atsakė mergaitė. 

 
 
Mokytojos Monikos Šinkūnaitės nuotraukose – džiaugsmingi pirmokėliai prailgintos dienos grupės 

užsiėmimuose.  

. . . 
 

 

 

 
 
 

Lietuvių kalbos pamokos metu mokytoja sako: 

 

Mokiniai, išlinksniuokite žodžius:  žalia žolė, pilka katė 

 

Berniukas linksniuoja. 

 

 Vienaskaita 

 

Vardininkas kas? Žalia žolė, pilka katė.  

Kilmininkas  ko? Žalios žolės, pilko katino. 
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Mūsų literatūrinis puslapis 
Ainė Lašaitytė, 

 IIIa klasės gimnazistė 

Tūkstančiai kartų - 

tūkstančiai metų. 

tūkstantį kartų 

istoriją karpo. 

 

iš kiauro ant žemės 

iš tuščio į niekur 

žodis į ausį 

į širdį iš plaučio 

žodis sujaukia 

žodis naikina 

žodis vis žada, 

niekad neišpildo 

žodis – svarbiausias 

žodis – aukščiausias 

žodis ištrintas 

griauna pasaulius 

 

trupiniai lieka 

mėtyti vėjo 

sukritę, rūdiję 

nuo mūsų pabėgę 

 

kas žodį atras? 

kam naštą pasverti? 

kuo patikėti? 

kam atsiverti? 

 

gailėsies tu, vaike 

gyvenimo viso 

nėra, kaip gyventi 

 

 

visiems kaip įtikti 

o žodžiai – beverčiai 

širdis apledėjus 

ausyse pirštai 

ir rankos sudėtos 

 

klausyk ir išgirski, 

klausyk, nesisuk, 

išmok ir išmokyk 

pabūk neramus. 

pašauk ir paverki, 

savęs pagailėk 

ir stoki ant kojų. 

 

pasaulis prieš mus 

Miniatiūros 

Greta Leonavičiūtė 

Apie viską ir nieką 

Depresijos neįmanoma apibūdinti. Tai lyg viskas ar niekas. Tačiau depresijai nereikia žodžių. Ji tar-

si tuštuma. O ar tuštuma atsilieptų, jei pakviestume ją švelniu savo balso tonu? Depresija būna įvairaus 

dydžio ir spalvos. Priklauso nuo to, kiek sugebi ją išauginti, kiek sugebi savo širdį užtemdyti juoda 

spalva. Žmonės gimsta ir jau turi depresijos mažą aguonos  grūdelį. Tik kai kuriems tas grūdelis pa-

virsta milžinišku banginiu. 

Juk žinai tą jausmą, kai vakare užsidegi šviesą kambaryje –  pasidaro jauku ir gera. Ne, depre-

sija ne tokia. Tai lyg tamsus kalėjimas, kuriame esi sukaustytas grandinėmis, negauni maisto ir van-

dens. Tai lyg kalėjimas, kuriame net nėra šviesos jungtuko. 

Depresija – ne ramų vasaros vakarą besileidžianti saulė, su ja susiderinęs ryškiai raudonas dangus. 

Tai ne mažas stirniukas, besiganantis pamiškėje. Depresija – tai didelis tamsos padaras, ryjantis visą 

vidinį pasaulį. 

Jei depresija auga, neįmanoma sustabdyti jos augimo. Neįmanoma jos sunaikinti. Nes depresi-

ja yra viskas ir niekas. 
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Apie mados keistumą 

 Mada – tai keistas dalykas. Vieni ją vertina teigiamai, kiti – priešingai. Vieni džiaugiasi, jog ji 

egzistuoja, kiti liūdi. 

Kai atsiranda nauja mada, nesvarbu, ar drabužių, ar daiktų, žmonės ima ją vaikytis ir siekia populia-

rumo  artimoje aplinkoje. Nesutinku , jog mes privalome būti panašūs kaip dvi saulės.  Kodėl dažniau-

siai prisirakinam prie kitų nuomonės, prie kitų mėgstamų dalykų, prie kitų gyvenimo? Tikriausiai, to-

dėl, jog mus griaužia nematomi kirminai: valios neturėjimas, baimė būti nepripažintam, nepamatuotas 

šlovės troškimas. Todėl, kad neturime tikrojo savo gyvenimo. 

Argi tigrai ir zebrai, turėdami skirtingus dryžius, bando juos suderinti? Ne, jie neprirakinti prie mados 

reikalavimų ir gyvena laisvai. Kodėl mes negalime būti skirtingi? 

 

Mes ir slėpynės 

Mes, žmonės, esame įdomūs sutvėrimai. Ne tik įdomūs, bet ir keisti bei šiek tiek gąsdinantys. Taip, 

mes panašūs į kitus gyvus organizmus: kvėpuojame, maitinamės, jaučiame, vienu žodžiu – gyvename. 

Tačiau mums būdingas vienas asmenybės bruožas, kuris mus visiškai išskiria iš kitų gyvų padarėlių. 

Mes slepiamės. Slapstomės ne tik nuo kitų, tačiau ir nuo paties savęs. Meluojam patys sau. Neken-

čiam savo tikrojo, ne tik išorinio, tačiau ir vidinio pavidalo, todėl susikuriam savo idealą. Mes patys 

suprantame, kad slepiame tikrąjį save ir niekam neišdrįsim jo niekam parodyti. Net ir sau pačiam. Nė 

nesuvokiame savo tikrųjų trūkumų, stiprybių bei pasirinkimų.  

Už mus tarsi gyvena kitas, geresnis. Šį procesą vadinu slėpynėmis. Slėpynėmis, užgniaužiančiomis 

mūsų protą ir neleidžiančiomis blaiviai mąstyti. Galvoje skamba tik du žodžiai: MES ir SLĖPYNĖS. 

 

Skrydis virš jausmų 

Matau paukštį. Jis sklendžia ramybės dangumi, vos plasnodamas savo didingais ir keliančiais nuo-

stabą sparnais. 

Norėčiau būti paukštis. Skrisčiau ir paleisčiau visą savyje sukauptą energiją. Pakilčiau į dangų ir 

matyčiau purvinus miestus, vis labiau nykstančią gamtą. Regėčiau žmones. Išmokčiau suprasti, ką 

reiškia tikroji meilė. Pajusčiau džiaugsmą su vaikais, gavusiais pirmąjį savo žaislą. Gedėčiau dėl dep-

resijos kamuojamų, sergančių asmenybių. Suprasčiau dar daugelį nesuprastų ypatingų žmonių jausmų. 

To nebus. Juk aš ne paukštis... 

Spiralė 

Sunku būti kitokiam. Sunku suvokti, jog esi kitoks. Visiškai kitoks. Liga. Ką jums sako šis 

žodis? Turbūt iškart galvojate apie slogą, migreną ar kažkokią fizinę negalią. Sunkiau yra                                                                                                                                                                            

sirgti siela. Ir nieko negalėti pakeisti. Nei savo mąstymo, nei savo vidinio balso. Tada tiesiog tenka 

suktis spiralėje, kuri neturi nei pradžios, nei pabaigos. Ir niekada neturės. Žmonėms, esantiems spiralė-

je, gyvenimas tampa beprasmis. Žaibišku greičiu prabėga džiaugsmo akimirkos ir lėtai slenka liūdesio. 

Tada  supranti, jog esi kitoks. Visiškai kitoks. 

Tamsa 

Maniau, kad depresija kitokia. Niekada nemaniau, jog ji slegia prie žemės taip, kada belieka tik 

šliaužti pažeme. Nemaniau, jog pakėlus galvą į dangų, niekada nebeišvystama dangaus žydrynės. 

Tamsa. Būtybė, įsupusi mane į juodą skraistę ir nebeleidžianti ištrūkti. Užsimerkiu. Tamsa. Atsi-

merkiu. Tamsa, bet ji kitokia: atšiauresnė, šaltesnė, draskanti pasąmonės skydą ir kelianti skaudžius 

vaizdinius. Ši tamsa žiauri. Ji verčia mane niekinti savo gyvenimą, priverčia jo nekęsti. Priverčia ne-

kęsti savęs ir savo veiksmų bei pasirinkimų.  

Iškyla klausimas: kodėl ši tamsa pasirinko mane? Kodėl ji užgulė mane visu savo svoriu ir nebelei-

džia tvirtai stovėti ant kojų? Kodėl turiu tai pakęsti? Kodėl? 
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Visi norim turėti draugų 

Draugas. Koks gražus žodis. Ne tik žodis, tačiau ir jo esmė. Esmė, kelianti labai daug šiltų ir nuo-

stabių prisiminimų. Esmė, kurią supratęs, žmogus, nevalingai nusišypso.  

Draugu vadiname savo artimiausią žmogų. Žmogų, kuris yra didžiulė dalis mūsų. Žmogų, kuris yra 

pritapęs prie mūsų gyvenimo ritmo, prie kurio ritmo esame pripratę mes. 

Draugai žino, kaip pralinksminti,  paguosti, kokią mėgsti  arbatą ar ledus. Žino, kaip sušildyti gi-

liausius širdies kampelius.  

Neklausinėja beprasmiškų dalykų. Domisi mumis. Į savo gyvenimą įtraukia ir mus. Todėl mes visi 

norim turėti draugų. Tikrųjų draugų. Sakyti: ,,Aš turiu draugą“ ir girdėti šio žodžio nuostabų skambesį.  

Visi norim būti laimingi. 

Joana Kakanytė 

Raudonų dilgėlių sodai 

Šviesa, besiskverbianti pro raudonai tonuotą stiklą, akiplėšiškai vertė prisimerkti. Nekenčiu 

akiplėšų. Dar stipriau prispaudžiau kaktą prie šalto langelio ir per nugarą nuėjo šiurpuliukai. Stebėjau 

veiksmą kitapus ir kažko laukiau. Galbūt judesio ar menkiausio ženklo, jog nesu viena. Už kelių metrų 

nuo blizgančių švara grindų pakilo siluetas. Vilkdamas kojas, sliūkino artyn. Net per storą stiklo sieną 

jutau jo keliamus virpesius. Sekiau akimis vangiai žeme besivelkančias pėdas. Jis neskubėjo. Žinojo, 

kad nesitrauksiu. Nors buvo pakumpęs, laikysena atsargi, aš suvokiau, jog akiplėšomis palaikyti 

šviesos spinduliai, palyginti su šia žmogysta, buvo viso labo kvailas žaidimas. Kvailas kvailo žaidimo 

žingsnis. Taktinė mano klaida. Per anksti įsižiebiau, o dabar nebeturiu kuo save pakurstyti. Nors 

mėginau atrodyti stipri, žmogystai artinantis prie manęs, jaučiausi menka. Jo lūpos persikreipė į kažką 

panašaus į šypseną. Tobulai balti dantys kažkodėl skatino šypsotis ir mane. Išdrįsau tai padaryti tik 

tuomet, kai mane ir keistą siluetą skyrė keli centimetrai stiklo. Susigėdau, bet prisiverčiau pažvelgti 

žmogystai į akis. Pajutau, kaip linksta mano keliai. Pilkose rainelėse regėjau milijoninių miestų 

griaučius. Niekada nebepražysiančias gėles. Galėjau girdėti vėjo gūsių judinamo metalo aimanas, 

skilinėjantį asfaltą. Pradžioje išgirdau smūgį, o vėliau pamačiau žmogystos kumštį ant stiklo. Šiam 

suskilus, supratau, kad paslaptingojo nebėra. Baimę pakeitė nepelnytas palengvėjimas. Tik iš įtrūkusio 

stiklo properšos išdygusi dilgėlė glaustėsi man prie skruosto. Nenorėjau to jausti. 

Laukimas 

Geltoni klevo lapai vangiai suko ratus vėjyje, nusinešdami paskutinius šiandienos saulės spindulius. Sėdėjau 

ant glembančios žolės apsupta joje nutūpusių vakarinio lietaus lašų. Šilta, bet vasaros kvapas jau seniai dingęs. 

Stengiausi nepasiduoti nuoboduliui ir kantriai laukiau. Laukiau atskrisiant juodąją gulbę pakirptais sparnais. 

Konsultavo lietuvių kalbos mokytoja Vida Gaušienė 
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