ˇ
Gimnazijos moksleivių leidinys

Leidžiamas nuo 1996 m.
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Praūžė, pralėkė
90-asis gimnazijos gimtadienis

Į gimnazijos jubiliejų atvyko garbus svečias iš
Vilniaus – profesorius Jonas Aničas, istorinės
knygos apie gimnaziją autorius, prieš daug metų
baigęs mūsų mokyklą (viduryje)

Mokytojas Linas Kruopis gėlę teikia gimnazijos
viešniai – prancūzų kalbos mokytojai Irenai
Jasiūnienei

Lapkričio 9 dieną iškilmingas 90-mečio minėjimas
vyko Pasvalio kultūros centre. Šventinį renginį vedė Kauno nacionalinio dramos teatro aktorius
Petras Venslovas (daugiau nei prieš 4 dešimtmečius baigęs gimnaziją) ir Unė Rastauskaitė, 4a klasės gimnazistė.
Ko nepatyrė renginyje nedalyvavusieji, ką
jie prarado?
Pirmiausia: programoje dainavo visus nustebinęs mokytojų ansamblis. Scenoje galėjome pamatyti kai kuriuos mokytojus, kurių visai nesitikėjome ten pamatyti (ir jie visai neblogai atrodė!).
Antra: labai įdomią, menišką kompoziciją su
dideliais kamuoliais atliko merginų modernaus šokio grupė „Smilga“. Taip pat pasirodė merginos,
pasipuošusios įspūdingomis viduramžių stiliaus
suknelėmis. Liaudišką šokį atliko „Apynėlio“ šokėjai, tarp kurių matėme ir studentus: šokėjai, kaip
visada, buvo energingi, tiesiog nušvietė sceną.
Trečia: renginį pradėjo ir pabaigė gimnazijos
mišrus choras, sudainavęs ir gimnazijos dainą,
kurią kartu dainavo atsistoję visi salėje buvę
žiūrovai. Netikėta buvo scenoje matyti dainuojančias buvusias gimnazistes: Egidiją Mačiulytę,
Rasą Murauskaitę ir Dovilę Filmanavičiūtę.
Ketvirta: pasibaigus renginiui salėje, visi išskubėjo į vestibiulį, o ten stovėjo beveik lubas
siekiantis milžiniškas tortas – „Skruzdėlynas“ (net
180 cm!), kurio kvapas kuteno visiems nosis. Kad
pasiektum jo viršūnę, teko pasilypėti kopėčiomis.
O penkta – visiems žinoma: kadangi „Skruzdėlynas“ buvo išties labai didelis, per vieną vakarą
žmonės jo nesuvalgė, tad pirmadienį moksleiviai ir
mokytojai galėjo mėgautis juo tiek, kiek tik norėjo. Už šį gardų patiekalą dėkojame Šiaulių profesinio rengimo centrui, o kad tortas toks didelis išaugtų, prisidėjo visa gimnazijos bendruomenė.
Taigi jubiliejus paliko neišdildomų įspūdžių.

Išsamiau apie jubiliejinės savaitės svečius
skaitykite 2-ame puslapyje.
Rūta Kaminskaitė
____________________________________________________________________________________
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Jubiliejinės savaitės svečiai
Lapkričio 5 dieną, prasidedant gimnazijos 90mečio jubiliejinei savaitei, klasės valandėlė iš tiesų
truko visą valandą vietoj įprasto pusvalandžio.
Tačiau ši valanda neprailgo, nes auklėtojai buvo
pasikvietę įvairių svečių.
Štai pas 1-okus svečiavosi suaugusių skyriaus lietuvių kalbos mokytojas, šios gimnazijos
auklėtinis Adolfas Talačka, muziejininkė Gita
Rachmančiukienė, Daiva Dominavičienė ir Edita
Aliejūnienė, savivaldybės darbuotoja, švietimo ir
sporto skyriaus specialistė Vida Stokienė bei Vidmantas Naudžiūnas.
3-iokai sulaukė buvusio kūno kultūros
mokytojo Petro Simonaičio, taip pat Vilijos
Petrikonienės, Gretos Steponavičiūtės, Gintauto
Gelažausko, Jono Valicko.
4-okai bendravo su muziejaus darbuotoju
Pauliumi Ramanausku, mokytoja Irena Jasiūniene,
kultūros darbuotoju, verslininku Gintautu Čepukaičiu, Palmira Filmanavičiene, Ginta Kairiene ir
Rita Kairyte bei teatro režisieriumi Gintaru Kutkausku.
Kai kurie auklėtojai patys pabuvo „svečiais“, nes prieš daugelį metų yra baigę šią mokyklą ir turėjo ką papasakoti savo auklėtiniams.
Visi atvykę svečiai dalijosi prisiminimais
apie gimnaziją praeityje. Tai buvo geras sumanymas taip paįvairinti jubiliejaus minėjimą.
Gabrielė Punytė

Registruojasi į šventę atvykę garbingi svečiai iš
Vilniaus – žurnalistas Kazimieras Pūras (kairėje)
ir istorikas, profesorius Jonas Aničas

Gimnazijoje susitiko įvairių laidų abiturientai
Nuotr. Aidos Dulkienės

Buvusi gimnazijos mokytoja
tapo poete ir dailininke

Jubiliejaus proga gimnazijoje apsilankė buvusi
istorijos mokytoja Aldona Naglienė. Susėdę nedideliame mokytojų ir moksleivių būrelyje ir
vaišindamiesi arbata bendravome su viešnia.
Jaunimą mokytoja supažindino su ankstesne mokyklos tvarka, buvusiomis taisyklėmis, pasakojo patirtus nuotykius, nutikusius, kai buvo mokinė ir mokytoja. Visiems buvo netikėta, jog mokytoja jau trečius metus piešia taškine technika. (Visi
galėjo susipažinti su jos dailės darbais, kurie buvo
eksponuojami šventinę savaitę 2-ame kabinete.)
Piešdama ji pasikliauna savo vaizduote: viešnia
paskatino ir mus improvizuoti – piešti užsimerkus,
leisti mintims laisvai reikštis.
Mokytoja taip pat ir poetė: ji išleido jau
penktą savo eilėraščių knygą „Prie samanoto akmens“. Ji pristatė naująją knygą, paskaitė eilėraščių.
Mokytoja praeityje buvo mokyklos muziejaus vadovė. Gimnazijos jubiliejaus proga ji padovanojo labai seną „Vilniaus žinių“ numerį bei
senovinę knygą. Leido moksleiviams prisiliesti prie
tos knygos viršelio ir laikraščio puslapio – išties
leidiniai kvepėjo senove...
Monika Valuntonytė
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Pirmosios lietuvių kino tragikomedijos
„Riešutų duona“ pristatymas
Lapkričio 14 d. Pasvalio Mariaus Katiliškio biblioteka sukvietė visus į krašto muziejų susipažinti su
pirmąja lietuvių kino tragikomedija „Riešutų duona“, kurią režisavo lietuvių kino legenda Arūnas
Žebriūnas. Kadangi lauke siautė žvarbus lapkričio
vėjas, tai šilta, jauki salė ir įdomus, nors ir senas
filmas viliojo pasvaliečius – beveik visos vietos
buvo užimtos, o tarp susirinkusiųjų sėdėjo ir būrelis gimnazistų bei mokytojų.
Renginys prasidėjo filmo peržiūra. Po beveik
valandos vyko malonus pokalbis tarp žiūrovų ir
aktorių. Buvo atvykę du filme vaidinę aktoriai:
Saulius Sipaitis bei Antanas Šurna. Jie papasakojo
apie filmo kūrimą, kūrybinę grupę, aktorių tarpusavio santykius ir kitus kinematografijai būdingus
dalykus.
Įpusėjus kalboms, nuskambėjo klausimas:
„Tai vis dėlto kaip ta karvė nugriuvo?“ Salėje
pasigirdo juokas, o aktorius Antanas Šurna labai
šmaikščiai papasakojo ir apie tai, kaip karvę girdė
degtine, kad ji nugriūtų, ir apie kitų filmų kūrimo
procesą, nevengdamas humoro bei ironijos. O štai
aktorius Saulius Sipaitis pademonstravo ir kitokius
savo kūrybinius gebėjimus: jis dainavo romansus ir
skaitė poeziją. Dar nebuvo tekę klausytis dainų
apie partizanus. Tad susitikimas suteikė galimybę
ne tik susipažinti su puikiu filmu, bet ir pasiklausyti partizanų dainų ir romansų.
Uršulė Simonaitytė

Knygos „Nuo Mūšos iki Angaros“
pristatymas

Renginyje buvo skaitomos knygos ištraukos,
skudučiais grojo „Rags“ ansamblis. Knygos leidėja
šiek tiek papasakojo apie savo brolio gyvenimą,
akcentavo, kad jis mokėsi Pasvalio Petro Vileišio
gimnazijoje, buvo pasodintas į Panevėžio kalėjimą,
o paskui ištremtas į Sibirą. Kazimiero gimtinė
Gripkelių kaimas prie Saločių, o grįžęs iš tremties
jis gyveno Druskininkuose, ten ir palaidotas.
Renginys suteikė informacijos apie tremtinius ir jų išgyvenimus. Pasibaigus pristatymui
buvo galima įsigyti šią knygą. Ji ir dabar parduodama muziejuje, tad jei jus domina tremties tema,
gimnazijos ir Pasvalio krašto praeitis, tikrai verta
knygą perskaityti.
Rūta Kaminskaitė

Rašytojas, bardas,
režisierius Vytautas
V. Landsbergis
prieš metus
svečiavosi ir mūsų
gimnazijoje
A. Dulkienės nuotr.

Susitikimas su Vytautu V. Landsbergiu
Lapkričio 13 d. buvome susirinkę jaukioje Pasvalio
krašto muziejaus salėje, kur svečias iš Vilniaus
Vytautas V. Landsbergis pristatė savo režisuotus
filmus. Pradžioje parodė montažą iš įvairių filmų
ištraukų. Taip pat pristatė keletą naujų savo knygų.
Greičiausiai daugelis yra skaitęs vienokio ar kitokio pobūdžio šio rašytojo kūrybos ir, ko gero, daugelį, kaip ir mane, žavi paprastos tiesos, žaismingai
lengvas humoras, šmaikšti ironija ir už viso to
slypinti gyvenimiška išmintis.
Antroji renginio dalis – V. V. Landsbergio atliekamos liaudies ir autorinės dainos. Intarpuose
autorius pasakojo įvairiausias istorijas iš savo
gyvenimiškos patirties. Labiausiai mane sužavėjo
šio žmogaus požiūris į gyvenimą. Tai asmenybė,
kuria, paprasčiausiai, patiki... Iš jo sklinda nesumeluotas nuoširdumas ir paprastumas, lyg iš artimo, seniai matyto draugo. Ko gero, šio žmogaus
kūryboje slypi kažkas universalaus – tai, kas sujaudina įvairiausio amžiaus ir pažiūrų skaitytoją ar
žiūrovą. Tas universalumas tikriausiai ir yra vienas
iš rašytojo, režisieriaus talento požymių.

Lapkričio 8 dieną Pasvalio krašto muziejuje vyko
knygos „Nuo Mūšos iki Angaros“ pristatymas.
Jame dalyvavo knygos leidėja Agota PaškevičiūtėStukienė. Knygą parašė jos brolis Kazimieras Paškevičius, kuris mokėsi mūsų gimnazijoje. 1947 m.
jis buvo suimtas ir ištremtas į Sibirą. Knygoje
aprašomas jo gyvenimas tremtyje, bet daug rašoma
ir apie jaunystę Pasvalio krašte, apie to meto įvykius. Į renginį buvo nuvykę gimnazistai su istorijos
mokytoja Birute Palijanskiene ir literatai su moJulija Rastauskaitė
kytoja Regina Grubinskiene.
____________________________________________________________________________________
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tas tamsos, baimės, smurto ir narkotikų pasaulis, iš
kurio jam teks atsikariauti Kendę. Tik ar įmanoma
šią kovą laimėti?..
1. Melvin Burgess „Saros veidas“. Hytas buvo
žvaigždė, ir tai vienas iš faktorių, sukėlusių
visuotinį susidomėjimą šia istorija – jo veidas buvo
bene žinomiausias pasaulyje. Apie jį kalbėta daug
metų, deja, labiausiai jį išgarsino keisti nusikaltimai ir tragiška pabaiga. Saros atvejis kitoks. Ji atsiranda kaip paslaptinga figūra, be jokio paaiškinimo. Jos nenoras, o gal ir negalėjimas kalbėti sukėlė daugybę spėlionių, tačiau jos viltys, svajonės
ir siaubingas vaidmuo šioje istorijoje taip ir liko
paslaptimi. Ko ji siekė? Ar ji viską žinojo, ar tiesiog tapo Hyto ir jo chirurgo Veilando Kėjaus nekalta auka?
2. John Green „Aliaskos beieškant“. Šešiolikmetis Mailzas Holteris – nuobodžiaujantis, vienišas
paauglys, kurio didžiausias pomėgis rinkti garsių
žmonių paskutinius žodžius. Pasak paties Mailzo,
jo gyvenimas jam atrodo „vienas didelis neįvykis“.
Tad jis ryžtasi palikti tėvų namus Floridoje ir vykti
į internatinę mokyklą Alabamoje. Čia jis sutinka
savo naujuosius draugus: kambario kaimyną Čipą
ir seksualią, linksmą, protingą, egzotišką, bet jau
„užimtą“ Aliaską Jang, kurią beprotiškai įsimyli.
Sukasi nuotaikingas paauglių gyvenimas su savo
pramogomis, rūpesčiais ir rizikingais nuotykiais...
Mailzo gyvenimas apsisuka 360 laipsnių kampu.
3. Kevin Brooks „Lukas“. Saloje pasirodė berniukas, vardu Lukas. Jo niekas nepažįsta, nežino, iš
kur jis atklydo, jis niekam netrukdo, daro gerus
darbus, bet visi salos gyventojai instinktyviai ima
jo nekęsti, ypač niekšingo salos gražuolėlio Džeimio šutvė, nes Lukas jų nebijo. Gražios sielos Keitė mato jame artimą draugą, ji viena jį supranta.
„Žmonėms nepatinka, – sako jai Lukas, – kai jie
nežino, kas tu toks. (...) Jiems geriau pabaisa, kurią
jie pažįsta, negu paslaptis, kurios nesupranta.“
Saloje ima dėtis šiurpūs dalykai, ir minia, virtusi
žvėrimi, dėl visko apkaltina Luką...
4. Kevin Brooks „Kendė“. Tai knyga apie nelengvą jaunuolių gyvenimą, painius ir sudėtingus jų
santykius. Knygos herojų Džo, mokinuką ir muzikantą, sužavi Londono stotyje sutikta mergaitė
Kendė. Tačiau jis nė neįsivaizduoja, koks šiurpus

5. Kevin Brooks „Martynas Pigas“. Martynas
kumšteli jį puolančiam girtam tėvui, ir tas griūdamas užsimuša į židinio kampą. Sukaustytas baimės,
jis taip ir nepaskambina policijai. Tada jam padėti
pasišauna kaimynų mergaitė Aleksė. Gimsta planas, pribloškiantis įžūlumu ir išmone.

Parengė Milda Čepaitytė

Mūsų gimnazija ir buvę gimnazistai
spaudoje (lapkričio mėn.)
Rajono laikraštis „Darbas“
1. Publikacija „Pasvalio Petro Vileišio gimnazija švenčia jubiliejų: 1922–2012“ (lapkričio 8 d., Nr. 128).
2. Apie gimnazijoje vykusį jaunimo verslumo
skatinimo renginį „Jauno žmogaus galimybės versle“ (lapkričio 13 d., Nr. 130).
3. Apie gimnazijos 90-mečio minėjimą Kultūros centre: „Į gimnazijos jubiliejų – tarsi į
didelį skruzdėlyną“ (lapkričio 15 d., Nr.
131).
4. Apie gimnazisčių A. Grinskytės ir E.
Jankauskaitės laimėjimus šalies vaikų ir
jaunimo fotografijų parodoje „Žemės spalvos“ (lapkričio 22 d., Nr. 134).
5. Apie tai, kad 3 f klasės gimnazistė Banga
Balčiūnaitė išrinkta rajono mokinių parlamento prezidente (lapkričio 24 d., Nr. 135).
Šalies spauda:
1. Tomas Taškauskas „Etikečių klijavimo
vajus“ – „Šiaurės Atėnai“, 2012-11-03.
2. Apie dainininkę Dovilę Filmanavičiūtę
(dueto „Gerai gerai & Miss Sheep“ narę),
buvusią gimnazijos moksleivę, „Eurovizijos“ konkurso atrankos dalyvę – internete:
www.alfa.lt 2012-11-02; www.15min.lt
2012-11-13.
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Deimantė Sventožeckytė
Ramunėlės

Antrokai skaitė Kazį Binkį ir kūrė utas
Alvita Aidukaitė
Pienės
Jūra pienių geltonžiedžių
Ryškiai pievoje marguoja.
Tartum saulės dukterėlių
Jūra pienių geltonžiedžių.
Kur pažvelgsi – vienos pienės,
Bet jų niekas neskaičiuoja.
Jūra pienių geltonžiedžių
Tik marguoja, tik marguoja.
Monika Valuntonytė
Lelija
Ant vandens tupi kaip paukštis,
Nebaisus gelmės tau aukštis.
Žalią lapą pasidėjus,
Ant vandens tupi kaip paukštis.
Virvele prie dugno prisirišus,
Gal bijodama, kad neišskristum.
Ant vandens tupi kaip paukštis,
Savo baltus sparnelius suglaudęs.

Baltalapės ramunėlės
Po laukus visur lakioja,
Lyg pasprukę angelėliai
Baltalapės ramunėlės.
Pilnas laukas – gražios gėlės!
Visur balta, kur pažvelgsi...
Baltalapės ramunėlės
Po laukus visur lakioja.
Gabrielė Punytė
Pakalnutės
Sugrįžo pavasaris atkutęs,
Ištirpo šaltas sniegas.
Pražydo pirmos pakalnutės –
Sugrįžo pavasaris atkutęs.
Nustojo vėjas bjauriai pūtęs...
Matos pakalnutės stiebas.
Sugrįžo pavasaris atkutęs,
Ištirpo šaltas sniegas.

Ugnė Vaičiulytė
Binkiškai apie Binkį

Snieguolės
Vos nutirpus pirmam sniegui,
Dygsta, beldžiasi, nemiega.
Žalią savo ranką tiesia,
Vos nutirpus pirmam sniegui.
O po to galvelę baltą
Vis aukštyn ji tiktai riečia.
Vos nutirpus pirmam sniegui,
Ji pažvelgt į save kviečia.

Šilkasparniai Binkio vėjai
Susitiko danguj vėlei.
Susitikę danguj vėlei,
Jie nuo šiol – keturi vėjai.
Futurizmą jie plėtoja,
Neatrodo, kad galvoja.
Gal greičiau tiktai kvailioja,
Naują žodį sugalvoję.
Jiems pavasariai vaidenas –
Pumpurėliai visad kalas...
Tai nenuoramos, padaužos,
Vis kvailysčių jūroj maudos.
Binkis – jis lyg mažas vaikas,
O poezija jam – žaislas.
Žaidė eilėmis ne vienas,
Bet Kazys – numeris vienas!
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Hobis – tai laisvalaikio užsiėmimas. Kiekvienas turime
savo hobį. Kiekvienas savo laisvalaikį praleidžiame
taip, kaip norime: kas kolekcionuoja statulėles, kas
fotografuoja, kas groja pianinu, gitara. Bet yra ir tokių
žmonių, kurie laisvalaikį leidžia labai įdomiai,
išskirtinai. Tokių žmonių ieškome ir mūsų gimnazijoje.

Įdomi merginos veikla
Rusnė Jankauskaitė iš pirmos 1e klasės užsiima
labai įdomiu darbu. Ji mokosi būti modeliu.
Prieš metus ją pastebėjo PMST (p model
shout team) agentūra ir pakvietė pabandyti. Bet ji
tada dar neturėjo nei noro, nei laiko. Po pusės metų
Rusnę vėl pakvietė. Šįkart, paskatinta draugių ir
šeimos, ji sutiko. Spalio 13 d. nuvažiavusi į Kauną,
kur yra ši agentūra, ji susipažino su vadove A.
Ivanauskaite. Agentūra priima labai nedaug modelių, skirtingai nei kitos agentūros, priima tik tuos,
kurie jiems idealiai tinka. Ši agentūra yra atšaka,
jos centras Čekijoje, vadovauja P. Chang.
Pačią pirmą dieną nuvažiavus ten, modeliai
buvo labai svetingai sutikti ir R. Jankauskaitė pasirašė 3 metų sutartį. Juos ten moko fotografuotis ir
vaikščioti. Kai viską išmoksti, tada nuotraukas publikuoja puslapyje (www.pmst.lt) ir užsakovai žiūri
ir renkasi patinkančius veidus fotosesijoms.
Rusnei tenka ten nuvažiuoti maždaug kas
dvi, tris savaites, kad pasirodytų, ko išmoko, taip
pat jas fotografuoja.
Rusnei labai patinka ši veikla ir nė kiek
nesigaili dėl savo sprendimo.
_________________________________________

Monika – kolekcionierė
Monika Valuntonytė iš 2e taip pat užsiima įdomiu
hobiu: ji yra pašto ženklų kolekcionierė. Monikos
šeimos draugai 12-o gimtadienio proga padovanojo
albumą su senoviniu pašto ženklu. Atidžiau patyrinėjusi Monika juo susidomėjo ir pradėjo rinkti
pašto ženklus.
Juos renka taip: kai tik nuvažiuoja į kokį
miestą, stengiasi nueiti į paštą ir nusipirkti pašto
ženklą. Kartais ji prašo artimųjų, kurie vyksta į
užsienį, kad nupirktų jai pašto ženklų. Monika juos
klijuoja į seną nuotraukų albumą. Turi sukaupusi jų
net 65. Seniausias pašto ženklas yra 1963 metų, o
naujausias – 2010 metų.

_________________________________________
Pašto ženklų rinkimas paskatino ją dar
vienam pomėgiui – rinkti senovines monetas. Žinoma, daugiausiai monetų jai duoda seneliai. Šią
kolekciją sukaupė taip pat nemažą – joje 25
monetos. Deja, šio pomėgio Monika atsisakė, nes
gauti monetų yra sudėtinga.
Aivita Gegevičiūtė
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Aplankėme Kauną
Nauja mokykla, nauji mokytojai ir draugai. Viskas
kitaip. Prie didžiųjų pokyčių prisidėjo dar ir pirmoji ekskursija. Juk reikia ir atsipalaiduoti su visa
klase, o ne tik dirbti.
Rudenišką spalio 18-osios rytą išvykome į
Kauną. Linksmai laiką leidę autobuse net nepastebėjome, kaip atvažiavome į Kauną.
Mūsų pirmoji stotelė buvo Kauno pilis.
Gidas mums papasakojo įdomių faktų apie pilį, jos
istoriją. Taip pat apžiūrinėjome istorinius pilies
eksponatus. Po to patraukėme į Kauno rotušės
aikštę. Pasivaikščioję nuvykome į Tado Ivanausko
zoologijos muziejų, kuriame apžiūrėjome įvairias ir
retas gyvūnų ekspozicijas. Matėme unikalaus dydžio žirafos, hipopotamo, stumbro, orangutango,
kupranugario iškamšas, pirmąją sisteminę Lietuvos
drugių kolekciją. Pabaigę apžiūrinėti gyvūnus,
pasivaikščiojome po Kauno Laisvės alėją.
Pasigrožėję miestu, vakare nuėjome į
Kauno valstybinį muzikinį teatrą, kur žiūrėjome
linksmą operetę „Čigonų baronas“. Pavargę, bet
kupini įspūdžių grįžome namo.
1d klasė, Iveta Baltrukėnaitė

Išvyka į Šiaulius
Lapkričio 15 dienos rytą išvažiavome į Šiaulius.
Pirmiausia nuvykome į „Centro šokoladinę“. Ten
visi saldžiai praleidome laiką: prisivalgėme trijų
rūšių šokolado, prisigaminome saldainiukų, o kai
kurie viktorinoje laimėjo saldžius prizus.
Prisismalyžiavę nuvykome į Chaimo Frenkelio vilą. Ten pasigrožėjome senąja mada ir interjeru. Taip pat išmokome naujų šalikėlio ir skaros
rišimo būdų.
Ekskursijos pabaigoje nuvykome į Šiaulių
„Akropolį“. Ten gerai praleidome laiką. Visi susirado sau patinkančias pramogas. Atgal į namus
važiavome pavargę, bet laimingi ir linksmi.
1a klasė, Aivita Gegevičiūtė

Turininga ekskursija
Spalio 24 dienos rytą 1b klasės mokinių prie
mokyklos laukė autobusas. Šis rytas ypatingas tuo,
kad visa klasė važiuoja į ekskursiją. Mes vykome į
Naisius ir Šiaulius.

Pirmoji stotelė buvo Naisių kaime, žemaitukų veislyne. Susipažinome su žemaitukų veislėmis, apžiūrėjome tikrus lietuviškus arklius. Jie
labai gražūs. Daugelis jų – Lietuvos čempionai, laimintys ir grožio konkursus, ir lenktynes. Paskui
ėjome į Baltų dievybių muziejų po atviru dangumi.
Gidė mums papasakojo apie kiekvieną statulą, simbolizuojančią Baltų dievybę. Taip pat buvome Lietuvos ornitologijos muziejuje, jame yra labai daug
inkilų. Juose įsikuria vis daugiau paukščių, pavasarį bus galima išgirsti įvairiausių paukščių giesmių.
Smagiausia kelionės dalis buvo dažasvydis.
Susiskirstėme į dvi komandas. Kovingai nusiteikę
kariavo mėlynieji ir oranžiniai kariai. Kova buvo
įtempta, iš pasalų šaudėme geltonus dažus vieni į
kitus. Nugalėjo oranžinių karių komanda.
Toliau mūsų laukė pramoginė ekskursijos
dalis. Važiavome į Šiaulių „Akropolį“. Ten žiūrėjome nuotaikingą animacinį filmą „Monstrų viešbutis 3D“. Po kino turėjome laisvo laiko ir kiekvienas galėjome pasirinkti, ką veiksime. Vieni pavalgė, pasivaikščiojo po parduotuves, o kiti ėjo
pačiuožinėti ant ledo.
Ekskursija buvo puiki. Laiką praleidome
turiningai ir labai linksmai.
1b klasė, Lina Staškevičiūtė ir Gabija Ruseckaitė
_________________________________________

SOS – VIRUSAS!!!
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje siaučia labai baisus,
daug žodžių pasiglemžiantis į nebūtį virusas! Jis plinta iš
lūpų į ausis, iš ausų į lūpas ir taip be perstojo. Virusas
lengviausiai pasiglemžia pirmokus (bet, deja, ir kiti mokiniai
ne išimtis).
Kaip galima atpažinti žmogų, kuris yra viruso
nešiotojas arba jau serga?! Tai labai paprasta!
Virusas „sunaikina“ žodį, pvz., „labas“, ir pakeičia
kitais „žodžiais“: „priviet“, „aloha“, „ką yra?“, „la“. Šis
baisus parazitas įsiskverbia ir į smegenis! Jam patinka
parazituoti trumposiose SMS žinutėse. Mums netyčia pavyko
nugvelbti sunkaus ligonio mobilųjį telefoną (viskas vyko
legaliu būdu) ir jame išvydome
kraupų vaizdelį:
A: „Sw, ko to? Snd vrj j tanss?;DD
B: „Nu zdare nz, trbt rks pjdt.;DD
Mūsų specialistams, deja, nepavyko iššifruoti šios
kalbos, manome, kad tai bus ateivių darbas...
Gimnazijos koridoriuose girdimoje moksleivių (kaip
virusas pasakytų, chebrų) kalboje daug sužalotų žodžių,
kuriems reikia skubios kalbininkų pagalbos!
Taigi, mieli moksleiviai, jei jaučiate, kad į Jūsų kalbą
įsilaužė šis baisus virusas, nedelsiant kreipkitės į savo
lietuvių kalbos mokytoją ar į kitą asmenį, kuris galėtų padėti!
Neleiskime mūsų gimnazijos koridoriuose ir kabinetuose klaidžioti virusui, kuris žudo mūsų kalbą!!!
Gimnazijos šmėkla
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8

Skelbimų kertelė
Mokiniui
Aš žinau, KUR, KAIP ir KADA. Aš tave stebiu.
Valytoja
Ieškau žiedo!
Būtų geriau įmantrios formos ir iš metalo.
Tarpklasinėse merginų varžybose jie madingi:
varžovei kamuolys greičiau iš rankų išsprūsta,
jei „netyčia“ žiedu palieti jos veidą.
Problematiškas pirmokėli!
Nemanyk, kad pirma gimnazistų klasė – tai tas
pats, kas pradinė. Aišku, sunku gyventi, kai į tave
neatkreipia dėmesio, bet tai nereiškia, kad turi jo
reikalauti per pamokas! Gal paieškok būrelio, kur
galėtum save išreikšti, nes tavo sparnus gali greitai
apkarpyti kabinete, kurio durų tikriausiai saugaisi,
kai lipi nuo aktų salės į pirmąjį aukštą!
Budrūs ketvirtokai – tavo krikštatėviai

Užuojautų kampelis
Jaunosioms krepšininkėms
Iš anksto su giliu liūdesiu užjaučiame pirmokių
krepšinio varžybų paskutinės vietos laimėtojas.
Jeigu Jums jau liūdna ar norite patarimo,
galite kreiptis į mus –
pernai patyrusios pralaimėjimą 2b klasės mokinės
Nuoširdžiai užjaučiame tuos, kurie neturėjo
progos paragauti „Skruzdėlyno“.
Persivalgiusieji
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Redaktorė – Monika Valuntonytė, pavaduotoja –
Gabrielė Punytė. Maketuoja Donatas Vaitkevičius.
Konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė.
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