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Vasario 16-oji –
Lietuvos valstybės atkūrimo diena
Gintaras Kutkauskas (1959–2013)
Netekome nuostabaus režisieriaus, teatro mokytojo. Žmogaus, be kurio gimnazijos renginiai bus
nykesni, tiesiog kitokie. Minėsime Jį gražiais
žodžiais, prisiminsime, ir tikrai mums Jo trūks.
Teigiamo įvertinimo susilaukė visi Gintaro
Kutkausko statyti spektakliai: „Švyturiai, spindėję
sutemoj“, „Senojo Juozapo vakaras“, „Pakylėjimas“, „Kilkime ir aukime“, „Čyščius“, „Septyni
žodžiai nuo kryžiaus“, „Verksmingoji pelargonija“,
„Kelio brolis“, „Saulėgrąžos rasa“, „Helverio naktis“, „ Keleivio byla“, „Senojo tilto muzikantas“.
Mūsų krašto Sofoklis mokė ne tik suaugusius,
bet ir vaikus teatro meno, kurstė sceninės kūrybos
ugnelę pasvaliečių širdyse.

Almis Grybauskas
***
Lietuva,
tu va čia, kaip lava,
kaip širdis, į kurią keliavau.
Kas tave man nuo padų atplėš?
Lietuva, pažiūrėk –
va, tu – aš.
Lietuva,
tu žaliausia žaizda,
aprišta šviesiaplaukiais takais...
Pasakai man kažką žaisdama,
ir nutvilko tie žodžiai – sakai.

***************************
Šiame numeryje:
– gimnazijos mokslo žvaigždės;
– pažintis su abiturientu Arminu Giniočiu.
Skaitykite!

Gintarėju po tavo žole...
Lietuva,
tu šalia?

Su Lietuvos švente!
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Į sėkmingą ateitį
Sausio 25 dieną gimnazijoje vyko paroda –
konferencija „Renkiesi profesiją – susikuri ateitį“.
Moksleiviai iš gimnazijos ir kitų Pasvalio rajono
mokyklų sugūžėjo susitikti su įvairių mokslo
įstaigų atstovais.

skyriaus vedėja, mokytoja Vilma Vačikauskienė,
už nuoširdų bendrystės su gimtuoju kraštu
palaikymą diplomas skirtas Kauno dramos teatro
aktoriui Petrui Venslovui (aktorius į renginį
nebuvo atvykęs).
Ši diena praėjo tikrai turiningai.
Ačiū organizatoriams!
Rūta Kaminskaitė

Meninio skaitymo konkursas

Nuo 8 valandos buvo laukiama svečių. 9
valandą prasidėjo darbas sekcijose. Mokiniai ėjo į
sekcijas, kurias buvo išsirinkę jau anksčiau,
orientuodamiesi į tai, ką ir kur norėtų studijuoti.
Tiesa, įvyko šokių tokių pakitimų: kai kuriuos
mokinius organizatoriai (Karjeros centras) perkėlė
į tas sekcijas, į kurias jie net neplanavo eiti. Tad
jiems buvo šioks toks šokas. Bet vis tiek, manau,
visi daug sužinojo apie mokymosi galimybes
pabaigus mokyklą, apie stojimo sąlygas ir... kainas.
Mokiniams buvo suteikta galimybė it artimiau susipažinti su įvairių mokymo įstaigų nuostatais, nes viena valanda buvo skirta laisvam
bendravimui su įstaigų atstovais ir studentais.
Paskui gimnazijos aktų salėje vyko koncertas
– Petro Vileišio gimtadienio minėjimas. Gaila, kad
į jį atvyko labai mažai gimnazistų bei mokytojų,
salę užpildė svečiai. Įspūdingai grojo Lietuvos
Krašto apsaugos savanorių kolektyvas „Bigbendas“, dainavo iš televizijos projektų pažįstamas
Jurgis Brūzga. Šoko Nidos Sakalauskienės vadovaujamas tautinių šokių kolektyvas „Apynėlis“.
Petrą Vileišį visiems priminė istorijos
mokytojas Gediminas Žardeckas. Vileišiečių organizacijos vadovė mokytoja Birutė Palijanskienė
Petro Vileišio fondo diplomais ir dovanomis
apdovanojo žmones, nusipelniusius gimnazijai ir
visiems mums: už aukštus mokymosi rezultatus bei
pasiekimus tiksliųjų mokslų olimpiadose apdovanotas 4 klasės gimnazistas Jonas Juozapaitis, už
nuopelnus mokyklai, renginių organizavimą –

Sausio 18 dieną, penktadienį, gimnazijoje vyko
moksleivių meninio skaitymo konkursas. Jame
dalyvavo penkiolika gimnazistų ir 8 poetinės
kompozicijos atlikėjai. Dalyvius stebėjo ir vertino
bibliotekininkė Marina Kuodienė ir lietuvių kalbos
ir literatūros mokytojos Birutė Lasauskienė, Vitalija Skardžiuvienė, Daiva Stragienė, o komisijai
vadovavo Genovaitė Jurėnaitė.
Jaunieji skaitovai rinkosi įvairių rašytojų,
poetų kūrinius. Įtaigūs skaitovų balsai, išraiškingos
intonacijos gyvai, nenuobodžiai perteikė kūrinius,
visi su malonumu klausėsi deklamuojančių.
Po visų pasirodymų komisija priėmė sprendimą ir į rajono etapą išsiuntė Uršulę Simonaitytę,
Dovydą Gutparakį, Marių Zagorskį, Donatą Grigalionytę, Unę Rastauskaitę, Rimantę Mockūnaitę
ir antrokų poetinę kompoziciją pagal L. Matuzevičiaus eiles „Skleidžiuosi žiedais kruvinaisiais“.
Rajoninis etapas vyko vasario pirmą dieną,
dvyliktą valandą, Pasvalio krašto muziejuje.
Goda Strautnikaitė

Skaitovų laimėjimai rajone
Sveikiname mūsų gimnazijos skaitovus, puikiai
pasirodžiusius rajono konkurse!
Į regiono konkursą, kuris vyks kovo 22
dieną Biržuose, siunčiamas 4c klasės gimnazistas
Marius Zagorskis ir poetinės kompozicijos atlikėjai
2-ų klasių moksleiviai, vadovaujami lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos R. Grubinskienės.
Be to, kompozicijos rengėjai buvo apdovanoti režisieriaus Gintaro Kutkausko atminimo
diplomu, kurį įteikė Jo mama režisierė A. Kutkauskienė ir sesuo mokytoja B. Ladygienė.
„Mokyklos žinių“ informacija
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Mūsų gimnazijos olimpiadų
„žvaigždės“
Neseniai mūsų gimnazijoje praūžė mokyklinės
olimpiados. Jose dalyvavo per šimtą gimnazistų.
Visi stengėsi, bet į rajonines varžytuves pateko tik
patys gabiausi ir išmintingiausi.
Matematika. Į rajoninę olimpiadą pateko šie
pirmokai: Dovydas Briedis, Rimantė Čirvinskaitė,
Modestas Dulevičius;
antrokai: Aida Velykytė, Uršulė Simonaitytė,
Mykolas Petkevičius, Mantvydas Pleiris, Armandas Šležas, Gabija Zigmuntaitė;
trečiokai: Gvidas Janušonis, Rokas Baršauskas, Ineta Jurkutė;
ketvirtokai: Vytautas Grinius, Gabrielė Židonytė, Ieva Demenytė, Vidmantas Benaitis.
Iš viso matematikos olimpiadoje dalyvavo net
100 mokinių! Sveikiname prizininkus!
Lietuvių kalba. Gimnazijos olimpiadą laimėjo pirmokė Rimantė Čirvinskaitė, antrokės Julija
Rastauskaitė, Milda Čepaitytė, Uršulė Simonaitytė,
trečiokė Eglė Stanislovaitytė, ketvirtokės Rūta
Vaitaitytė, Laura Remeikaitė, Simona Vyčaitė.
Šioje olimpiadoje dalyvavo tik 25 mokinės –
ir vien tik merginos. Olimpiados užduotys buvo
sudarytos iš dviejų dalių: pirmoje dalyje reikėjo
sukurti esė, o antroje dalyje buvo užduotys iš kalbotyros, rašytojų biografijų ir kt. Sveikiname!
Anglų kalba. Geriausiai pasirodė šie trečiokai: Ineta Jurkutė, Vaidotas Avlasevičius, Gvidas
Janušonis.
Anglų kalbos olimpiadoje dalyvavo, deja, tik
17 trečiokų. Iš viso buvo galima surinkti 65 balus,
bet daugiausiai buvo surinkta 52 balai. Sveikiname
geriausius anglistus!
Chemija. Rajoninėse varžytuvėse dalyvauti
užsitarnavo teisę šie pirmokai: Liudvikas Gudas,
Ieva Juozapaitytė, Martyna Tubytė;
antrokai: Aida Velykytė, Armandas Šležas,
Uršulė Simonaitytė;
trečiokai: Judita Ilgutytė, Ieva Olechnavičiūtė, Maziliauskaitė Gintarė;
ketvirtokai: Jonas Juozapaitis, Gabrielė Židonytė.
Šioje olimpiadoje iš viso dalyvavo 38 mokiniai. Jie turėjo atlikti sunkesnes chemijos užduotis
nei daromas per pamokas. Sveikiname nugalėtojus!

Biologija. Į rajoninę olimpiadą pateko pirmokai: Juras Jankauskas, Ieva Juozapaitytė, Agnė
Barauskaitė, Lina Staškevičiūtė, Paulina Nevulytė;
antrokai: Aida Velykytė, Ugnė Vaičiulytė,
Uršulė Simonaitytė, Julija Rastauskaitė;
trečiokai: Gedas Janulevičius, Judita Ilgutytė,
Ieva Kvederaitė, Beatričė Stukytė;
ketvirtokai: Jonas Juozapaitis, Gabrielė Židonytė, Vaiva Tamulionytė, Aurelija Baliūnaitė.
Šioje olimpiadoje dalyvavo 64 mokiniai.
Fizika. Gimnazijos olimpiadą laimėjo pirmokai: Juras Jankauskas, Liudvikas Gudas, Dovydas
Briedis, Modestas Dulevičius, Ieva Juozapaitytė;
antrokai: Aida Velykytė, Mykolas Petkevičius, Uršulė Simonaitytė, Evelina Šiurkutė;
trečiokai: Gvidas Janušonis, Rokas Baršauskas, Neringa Gedlovaitė;
ketvirtokai: Vytautas Grinius, Vidmantas Benaitis, Justinas Linkevičius, Mantas Jankauskas.
Šioje olimpiadoje dalyvavo 32 jaunieji fizikai. Sveikiname prizininkus!
Džiaugiamės visų pasiekimais, o ypač tų
mokinių, kurie laimėjo net keliose olimpiadose!
Štai jie – gabiausi mūsų gimnazistai:
2-okė Uršulė Simonaitytė – 5 olimpiadose,
2-okė Aida Velykytė – 4 olimpiadose,
3-okas Gvidas Janušonis – 3 olimpiadose,
4-okė Gabrielė Židonytė – 3 olimpiadose.
Jie yra mūsų gimnazijos mokslo žvaigždės!
Aivita Gegevičiūtė

Antrokė Uršulė Simonaitytė ne tik gabi matematikė, chemikė, fizikė, biologė, bet ir lietuvių kalbos
ir literatūros žinovė, puiki kūrinių skaitovė.
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Šias knygas skaito paaugliai
1. Sara Zaar „Mergaitės istorija“. Vos per vieną
lemtingą akimirką paauglės Dajanos Lambert
gyvenimas negrįžtamai pasikeičia. Jai tenka stoti į
akistatą su niekaip nenutylančiais gandais ir lipinama šlykščios „mokyklos kekšės“ etikete. Nuo šiol
Dajana trokšta vieno – pabėgti nuo praeities...
2. John Green „Dėl mūsų likimo ir žvaigždės
kaltos”. Šešiolikmetės Heizelės ir septyniolikmečio Ogasto meilės istorija, papasakota pačios
Heizelės. Jiedu susipažino sunkiomis ligomis
sergančių vaikų Tarpusavio paramos grupėje. Jaunuoliai turi daug svajonių, tačiau liga (o gal žvaigždės) patvarko savaip. Per trumpą kartu jiems
skirtą laiką abu ieško ir randa atsakymus į begalę
klausimų apie gyvenimą ir mirtį.
3. Jennifer Echols „Tave pamiršus”. Daug ką
Zojė norėtų užmiršti. Pavyzdžiui, tai, kad jos tėtis
turi vaiką su dvidešimt ketverių metų meiluže. Kad
mamos psichika palūžo, ir visas miestas gali apie
tai sužinoti. Taip pat norėtų pamiršti, kad gražuolis
blogiukas Dagas kankina ją mokykloje. Zojei
atrodo, kad visas gyvenimas darosi beviltiškai sujauktas, ir visas bėdas ji stengiasi atremti pasitelkusi vienintelius jai žinomus ginklus – kruopštumą
ir pareigingumą; ji stengiasi būti tobula dukra, tobula moksleivė ir tobula mokyklos futbolo žvaigždės Brendono mergina.
4. Alessandro D‘Avenia „Balta kaip pienas,
raudona kaip kraujas“. Leo – niekuo neišsiskiriantis šešiolikmetis: jam patinka plepėti su
draugais, žaisti futbolą, lakstyti gatvėmis motoroleriu ir leisti dienas nesiskiriant su savo aipodu.
Mokykla jam atrodo nežmoniška kankynė, o mokytojai – „saugoma rūšis, kuri, tikėkimės, negrįžtamai išnyks“. Atėjus naujam istorijos ir filosofijos
mokytojui, Leo pasirengia jį sutikti ciniškomis
pastabėlėmis ir apseilėtais popieriaus gumuliukais,
bet šis jaunas mokytojas pasirodo esąs kitoks nei
visi: jo akys spindėte spindi, kai aiškina savo
dalyką ir kai ragina mokinius gyventi nešvaistant
laiko ir siekiant svajonių išsipildymo.

5. Michael Morpurgo „Karo žirgas“. Nuoširdus,
paprastas ir jaudinantis žirgo pasakojimas nukelia į
tuos laikus, kai Europoje siautėjo vienas baisiausių
karų – Pirmasis pasaulinis. Pasakojimo centre berniuko ir žirgo draugystė. Skaitydami apie žirgo
nuotykius, nustebę įsitikiname, kad ir šiame pragare esama tikros draugystės (ir žirgų, ir karių), meilės, švelnumo ir kilnių poelgių – ir tarp savųjų, ir
tarp priešų.
Parengė Milda Čepaitytė

Mūsų gimnazija ir buvę gimnazistai
spaudoje
(gruodžio–sausio mėn.)
Rajono laikraštis „Darbas“
1. Apie tai, kaip gimnazistėms, parengusioms
kompoziciją „Nota“, sekėsi renginyje „Išprotėjęs ruduo 2012“ (gruodžio 4 d., Nr.
139).
2. Apie prevencinės programos „Sniego gniūžtė“ stovyklą mūsų gimnazijoje (gruodžio
20 d., Nr. 146).
3. Apie 3-iokų projektinį darbą – tradicines
sporto klubo „Clarus“ taurės krepšinio
varžybas (gruodžio 20 d., Nr. 146).
4. Apie jaunųjų fotografų kalėdinių linkėjimų parodą gimnazijos svetainėje (gruodžio
22 d., Nr. 147).
5. Apie poetą Mykolą Karčiauską, gimnazijos dailės galerijos įkūrimo iniciatorių
(sausio 3 d., Nr. 1).
6. Gimnazistė Banga Balčiūnaitė pasakoja
apie LMP pirmąją sesiją Seime (sausio 15
d., Nr. 15).
7. Apie rajono jaunųjų filologų konkursą, kuriame 2 gimnazistai – Ieva Demenytė ir
Arminas Giniotis – tapo laureatais (sausio
29 d., Nr. 12).
Šalies spauda:
1. T. Taškausko straipsnis „Kaip pasodinti
vaikus prie knygų?“ – dienraštis „Respublika“ (gruodžio 28 d.).
2. Apie keramiką Valdą Pukevičių, baigusį
gimnaziją 2003 m. – savaitraštis „Literatūra
ir menas“ (sausio 25 d.).
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Abiturientas. Poetas ir novelistas
Naršydama įvairiuose interneto tinklalapiuose
sutikau labai įdomų, žavų ir kūrybingą vaikiną –
Arminą Giniotį, su kuriuo norėčiau Jus visus
supažindinti!

– Iš kur semiesi įkvėpimo kurti?
– Neturiu vieno įkvėpimo šaltinio. Įkvėpti gali
bet kas – nuo šerkšno lange iki atsirišusio batraiščio.
– Kuo dažniausiai užsiimi laisvalaikiu?
– Tinginiauju, kuriu, sportuoju, leidžiu laiką
su draugais, o dabar dar ir versti filmus šiek tiek
pradėjau.
– Trys pirmi šovę į galvą žodžiai, apibūdinantys tave?
– Išplaukęs, nenuspėjamas, tinginys...
– O koks tavo merginos idealas?
– Ech, netikiu tokiais dalykais kaip idealais,
gali įsimylėt žmogų, kuris yra visiška priešingybė
tavo „idealams“, o gali savo „idealui“ net
didžiausiomis pastangomis nieko nepajausti.
– Ar tau patinka skaityti? Jei skaitai, tai
kokia mėgstamiausia tavo knyga?
– Kažkada patiko, dabar nebe. Mėgstamiausia
tai istorijos vadovėlis.

– Gal kokį filmą rekomenduotum bendraamžiams?
– „Zeitgeist“.
– Kada parašei savo pirmąją novelę?
– Prieš kelis mėnesius.
– Kokie tavo ateities planai?
– Artimiausias planas: ryt rytą atsikelt iš lovos.
– Labai ačiū už šiltą pokalbį!
Kalbėjosi Milda Čepaitytė
P. S. Armino novelę rasite 6-ame puslapyje.

Jaunųjų filologų konkursas
Sausio 18 dieną mūsų gimnazijoje vyko 45-ojo
jaunųjų filologų konkurso rajono turas. Jame
dalyvavo 16 mokinių iš įvairių mūsų rajono
mokyklų, žinoma, ir iš mūsų gimnazijos. Mūsiškiai
konkursui pateikė 7 darbus, kurių autoriai – 5
gimnazijos literatai.
Mokinių darbus vertino komisija, kurią
sudarė rajono lietuvių kalbos ir literatūros mokytojai R. Grubinskienė, V. Indrišionienė, S. Katauskas, A. Kaminskas bei L. Vaitkevičienė. Jie
išrinko geriausius darbus, kurie išsiųsti į respublikinį konkursą. Mokiniai savo darbus galėjo
pristatyti į 8 sekcijas: poezijos, prozos, tautosakos,
publicistikos ir esė, dramos, literatūros kritikos,
kalbos bei vertimų.
Mūsų gimnazistai šiame konkurse pasirodė
puikiai: poezijos sekcijoje 1-ąją vietą laimėjo Ieva
Demenytė, 3-iąją – Arminas Giniotis; prozos
sekcijoje 1-oji vieta atiteko Arminui Giniočiui, o 2oji – Godai Strautnikaitei; publicistikos ir esė
sekcijoje 3-ąją vietą laimėjo esė rašanti Ieva
Demenytė, o vertimų sekcijoje 2-ąja vieta įvertinta
Aivita Gegevičiūtė, iš rusų kalbos išvertusi keturis
K. Balmonto eilėraščius.
Sveikiname Arminą Giniotį ir Ievą
Demenytę, kurių darbai išsiųsti į respublikinį
etapą!
Milda Čepaitytė
Ieva Demenytė

Sek mane
Sek mano pasaką, nes aš galiu nesuspėti
Sek mano kvapą, nes duonos trupinius suvalgys
Sek mano aistrą, nes meilė galbūt neateis
Sek mano kirčius, nes nesuprasi, ką aš kalbu
Sek mano žvilgsnį, nes nueisi keliu į kairę
Sek mano laiką, nes rytoj bus per vėlu
Sek mano keliu, ir nesukursi savojo
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Arminas Giniotis

Chronometru iki begalybės

žesnės psichozės iki tol, kol viskas išauga iki
savitos psichovisatos. O po to vėl Didysis sprogimas ir vėl viskas iš naujo. O dar...
Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tik-tak! Kur aš? Aš
savam kambaryje... Ir vėl tas bjaurus garsas. Ne,
bjaurus ne garsas... Bjaurus yra ciferblatas.
Vienas drasko ausis, o kitas... Kitas drasko
sielą.
Bet laikrodžio vis vien išmesti negaliu. Tik
dabar supratau, kaip man reikia gryno oro. Durims
užsidarius, kambaryje liko tiktai tik-tak, tik-tak,
tik-tak...

Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Tingiai juda rodyklė. Nekenčiu to seno laikrodžio, gadinančio visą kambario interjerą. Tačiau ciferblatas mane žavi. Bet
vis vien. Tik-tak, tik-tak, tik – tak... Užteks.
Šiandien aš tą laikrodį išmesiu. O ciferblatą
pasikabinsiu ant sienos. Tik-tak, tik-tak, tik-tak. Jie
tarsi antonimai. Ciferblatas primena auksinę saulę,
malonią akiai ir širdžiai, o tas... tas.. TIK-TAK!
TIK-TAK! TIK-TAK! Jis veda mane iš proto. Tai
pats bjauriausias garsas šioje prastai parašytoje
Jaunųjų vertėjų bandymai
simfonijoje, vadinamoje pasauliu! Ir kaip paprastas, rudas, medinis, betrūnijantis, dulkinas, sutre- Константин Бальмонт
šęs, iškleręs, išpuvęs, išlūžęs laikrodis sugeba viduje išlaikyti tokią milžinišką priešpriešą? Tuo Прощай
labiau kai, kiekvienam Tik ir kiekvienam Tak
suskambus, rodyklė pajuda. Anksčiau nepastebėjau Мне жаль. Бледнеют лепестки.
šito tęstinumo. Sužavėtas ir apkvaitęs prisiartinau Мне жаль. Кругом все меньше света.
prie laikrodžio ir pradėjau sukti rodyklę. Tik-tak, Я вижу: в зеркале реки
tik-tak, tik-tak, tiktak, tiktak, tiktak tiktak tiktak Печаль в туманности одета.
tiktak... O ciferblatas vis sukasi, sukasi, sukasi,
sukasi, sukasi... „Kaip paradoksalu“, – pamaniau. Зажглась вечерняя звезда Paradoksai...
И сколько слез в ее мерцаньях.
Galvoje sužibo Edisono lemputė, į galvą Прощай. Бездонно. Навсегда.
trenkėsi Niutono obuolys ir... Eureka! Sekundei Застынь звездой в своих рыданьях.
tapau iškiliu XIX a. džentelmenu, įtakingų pilvūzų
kompanijai aiškinančiu, kas yra gyvenimas: „Ne, * * *
ponai, ne Dievas ir net ne Likimas viską lemia –
visas gyvenimas, visa egzistencija yra vienas di- Konstantinas Balmontas
džiulis besikartojantis paradoksas. Taip, taip, paradoksas! Viskas sukasi, sukasi, sukasi, sukasi...“ Sudie
Mes gimstame, kad mirtume, ir mirštame, kad
gimtume vėl, ir gimsta tam, kad mirtų vėl, ir miršta Man gaila. Žiedlapiai išbluko.
tam, kad gimtų vėl... Paradoksali ta mūsų egzis- Man gaila. Darosi tamsu.
tencija... Iš pelenų į pelenus... O kas žmonijai? Ji Regiu aš: veidrodyje upės
juk feniksas! Taigi, smuikeli, grok dar kartą! Ir Gaubias liūdesys rūku.
vėl viskas sukasi... sukasi... sukasi... sukasi...
„UŽTEKS! – sušuko balsas galvoje. – Tau jau Žvaigždė vakarė dega štai –
prasideda psichozė.“ Nusijuokiau kaip mielas Kiek ašarų jos virpesy.
maniakas. O ką? Psichozė ne paradoksas? Pa-ra- Sudie. Dingstu aš. Amžinai.
dok-sas. Nes mintys sukasi, sukasi, sukasi... Kol Žvaigžde raudoj sustink.
gabaliukas atitrūksta ir lieka gulėti kaip mirusio
giminaičio lavonas tavo lovoje. Ir tokį patį poveikį Išvertė Aivita Gegevičiūtė
turi. Ir toks gabaliukas minties tampa savita psichosaule, aplink kurią sukasi, sukasi, sukasi kitos ma____________________________________________________________________________________
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Tradicinė tautosakos vakaronė
Neseniai praėjo labai linksma vakaronė, kurioje
dalyvavo pirmų klasių moksleiviai. Ji vyko vasario
1 dieną gimnazijos aktų salėje.
Vakaronę, kaip projektinį darbą, rengė trečių
klasių gimnazistų grupė: tai Indrė Varnaitė, 3a,
Martynas Burmonas, 3e, Viktorija Paškevičiūtė, 3a
(jų vadovė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja
Vitalija Skardžiuvienė).
Šiemet tema buvo pasirinkta labai įdomi:
Lietuvos miškų gyvūnai. 1a klasė turėjo paruošti
programą apie kiškius, 1b – miško sanitarus vilkus,
1c – apie meškas, 1d – mažąsias bitutes, 1e –
gražiąsias lapes.
Pradžioje vedėjai gražiai tarmiškai pakalbėjo
ir pristatė miško gyvūnus. Paskui po kiekvieno
gyvūnėlio pristatymo ateidavo klasė ir pašokdavo,
padainuodavo ar net patarlių rinkinį pasakydavo.
Visą renginį praskaidrino gimnazijos tautinių šokių
kolektyvo „Apynėlis“ šokiai.
Vakaronės vedėjai buvo pakvietę įvairių
svečių: buvo atvykęs švietimo ir sporto skyriaus
vedėjas K. Polekas, kiti savivaldybės atstovai. O
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Regina
Slančiauskienė net sutiko pakalbėti gražiąja
žemaičių tarme.
Renginio pabaigoje visos pirmokų klasės
šoko liaudiškus šokius, grojant gimnazijos folkloro
ansambliui, kuriam vadovauja Sigitas Paliulis. Į šį
kolektyvą įsijungė ir buvusi gimnazistė, dabar
VEU studentė Edita Mikėnaitė. Buvo labai, labai
linksma ir įdomu.
Aivita Gegevičiūtė

____________________________________________________________________________________
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Skelbimų kertelė

Užuojautų kampelis

Parduodu savo visus vadovėlius. Reikia nusipirkti
žiemines padangas.

Užjaučiu visus gimnazijos mokinius – karantino
jau nebebus. Tad pradėkite mokytis!

Ketvirtokas

Karantinauskas

Parduodu savo kailinius. Susirgau meškos gripu,
manau, jų jau nebeprireiks.
Lokys

Užjaučiu žadintuvą – pirmą dieną po ilgo karantininio žiemos miego pabudinęs anksti jis gali
kristi tiesiai veidu į sieną.
Laikrodininkas

Mokykloje rastos tabletės, skirtos numalšinti pusmečio pabaigos sukeltam skausmui. Atsiimti
galite ir neskubėti – I pusmetis jau baigėsi.
Vandutė

Užjaučiu savo tėvelius, nes prasidėjo žiemos
išpardavimas. Piniginės gali kaip reikiant ištuštėti.
Fyfa

- Ar galima tikėti meile iš pirmo žvilgsnio?
- Ne, nes šiandien iš pirmo žvilgsnio negalima
atskirti, kur vyras, kur moteris.
- Petka, man atrodo mane įsimylėjo ta mergina.
- Iš kur ištraukei?
- Ji pakėlė akis ir man nusišypsojo...
- E! Prisimink, kaip aš žvengiau, kai pirmą
kartą tave pamačiau!
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