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Gimnazijos moksleivių leidinys

Leidžiamas nuo 1996 m.

Dailės galerijos jubiliejaus atgarsiai
Kiekviena mokykla stengiasi kurti savo tradicijas,
stengiasi išsiskirti savitais dalykais. Mūsų gimnazija turi kuo džiaugtis. Joje įkurta Dailės galerija,
kuri kasmet papildoma naujais kūriniais, stebina
eksponatų gausa bei vertingumu ir suteikia mūsų
gimnazijai ryškų išskirtinumą.
Šįmet galerija švenčia 40-ies metų jubiliejų.
Šia proga lapkričio 6 d. buvo surengta šventė „Meno jėgos palytėti“. Tądien vietoj kasdienių pamokų
darbavomės kūrybinėse dirbtuvėse, į kurias kvietė
svečiai menininkai, atvykę iš visos Lietuvos.
Išgirdome įdomiausių pasakojimų apie įvairias meno technikas, stebėjome kūrybos procesą bei patys
prisilietėme prie įdomiausių kūrybinių bandymų.
Turėjome galimybę susipažinti ir su poezijos bei
fotografijos menu, ir su skaitmeninės grafikos galimybėmis, ir su aerografine tapyba, ir keramikos
ar vitražo kūrimo paslaptimis.
Po pamokų gimnazijos bendruomenė ir svečiai dalyvavo konferencijoje „Menas augina, lavina, taurina“. Ją pradėjo gimnazistų parengta žodžio, šokio ir muzikos kompozicija apie paveikslo
gimimą. Įdomią galerijos istoriją papasakojo jos
globėja mokytoja Janina Miežianskienė. Galerijos
gimimas sutampa su mokyklos pastato atidarymu
1935 metais. Vertingiausi meno kūriniai joje sukaupti iki 1938 m. Oficialiai Dailės galerija atidaryta 1975 metais ir dabar joje beveik 300 eksponatų. Kasmet ji pilnėja dėl gražios tradicijos, kai
abiturientai, atsisveikindami su gimnazija, padovanoja paveikslą. O ir šventės svečiai menininkai
jubiliejaus proga praturtino galeriją padovanodami
savo kūrinius.
Šventės dalyviai džiaugėsi tokiu unikaliu
kultūriniu reiškiniu, kuris jau daugybę metų puošia
gimnaziją ir suteikia mums galimybę augti ir
tobulėti meno apsuptyje. Mūsų galerija šventėje
buvo pavadinta labiausiai Lietuvoje lankoma meno
galerija...

Nr. 3 (121). 2015 m. lapkritis

Jubiliejaus proga – dovanos gimnazijai:
● Valdas Pukevičius, mūsų gimnazijos auklėtinis,
padovanojo savo keramikos dirbinį – dekoratyvinę
lėkštę (2013 m.).

● „Saldūs paveikslėliai“ – Virginijos Kalinauskaitės dovana. Kūriniai žavi grafikos technika –
ofortas, suderintas su akvatinta (2013 m.).
● Elvyra Katalina Kriaučiūnaitė padovanojo rankų
darbo popierių. Ofortas (2014 m.).
● Nijolės Šaltenytės dovana – „Seniai pamiršta“.
Grafikos technika – ofortas (2010 m.).
● Joana Danutė Plikionytė-Bružienė padovanojo
penkis įrėmintus ekslibrius (2015 m.).
● Kęstutis Krasauskas padovanojo Jaunimo kapeliono kunigo Alfonso Lipniūno medalio eskizą
(2005 m.).

Dar nežinome, kur galėsime pamatyti eksponuojamas šias dovanas. Nelengva atrasti naujam
kūriniui tinkamą vietą, kad derėtų ir džiugintų
mūsų akį.
Rugilė Pečiokaitė
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Dailės galerijos jubiliejus:
kokie gimnazistų įspūdžiai?
„Sužinojau apie tokią dailės šaką kaip aerografija.
Kaip piešiama, koks vaizdas išgaunamas. Dailininkas B. Tuskėnas rodė savo darbų nuotraukas. Šis
dailininkas užsiima ir tapyba – Dailės galerijoje yra
net keletas jo darbų. Susitikimas labai patiko, visi
buvome aktyvūs, klausinėjome, o ir pasakojo
nenuobodžiai.“
„Man patiko literatų surengtas naujos knygos
„Baltos pievos“ pristatymas. Kai sužinojau, kad
joje sudėti net ir jau seniai baigusių ir jau šeimas
sukūrusių autorių kūriniai, nustebau... Įdomu buvo
pasiklausyti, kaip pasikeitė jų gyvenimas. Anksčiau buvusieji literatai gerai rašė. Netgi labai gerai!“

rių. Taip pat menininkė mums papasakojo, kaip ji
pradėjo gaminti popierių, kas ją labiausiai sudomino, kad ėmėsi šio meno. Antroje pamokoje žiūrėjome vaizdo įrašą, kuriame rodomas popieriaus gaminimo kelias. Taip pat žiūrėjome kitų menininkų
darbus.“
„Teko būti dailės pamokoje su tapytoju Jonu Jurciku. Pamoka buvo labai įdomi, dailininkas papasakojo apie save, savo darbus, kūrybos stilių. Vėliau
piešėme jo stiliumi, vadinamu „Cropart“. Aš piešiau personažą iš animacinio filmuko. Pamoka
buvo tikrai įdomi.“
Akimirkos iš pamokų su menininkais:

„Per pamoką pas mus atėjo grafikė Virginija Kalinauskaitė. Ji rodė, kaip galima rašyti su įvairiais
daiktais: peiliu, šakele, pagaliuku, šakute, plunksnomis. Rodė kelis raštų tipus ir nupiešė keletą
piešinių – arklį, gaidį. Buvo įdomu, kaip per 10
sekundžių atsiranda piešinys.“
„Apie animaciją, jos kūrimą ir tobulėjimą pasakojo
Aldas Pleiris. Kadangi pati domiuosi tokiais dalykais, buvo labai įdomu pažiūrėti kitų mokinių
konkursinius ar šiaip laikui praleisti, pasilinksminti kurtus animacinius filmukus. Sužinojau apie
programas, skirtas jiems kurti.“
„Didžiuojuosi savo mokyklos Dailės galerija. Renginys ir pamokos buvo įdomūs, tik netradicinės
pamokos galėjo trukti ilgiau nei 2 pamokas. Mokykloje atmosfera buvo šventinė, todėl net ir paprastos pamokos ėjo greičiau.“
„Penktadienio pamoką vertinu labai gerai. Labai
patiko Joniškėlio gimnazijos mokytojos Laisvutės
Razmienės pasakojimas apie tobulą pasaulį. Buvo
smagu sužinoti, kad beveik kiekviename dalyke
yra proporcingumo dėsningumas. Antroje pamokoje sužinojau, kaip reikia piešti žmogaus portretą
ir kurioje vietoje būna kiekviena dalis. Labai
norėčiau, kad mūsų gimnazijoje vyktų daugiau
tokių pamokų, nes jos išmoko pamatyti pasaulį,
kokio dar nematėme.“
„Pamokos buvo labai įdomios. Mums pasakojo
apie popieriaus gamybą. Net neįsivaizdavau, kad iš
tiek daug įvairių medžiagų galima gaminti popie________________________________________________________________________________
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Matematika mūsų gimnazijoje
Matematika neatsiejamas dalykas nuo kiekvieno iš
mūsų gyvenimo. Bet ar kiekvienas gimnazistas žino, kokie renginiai ir olimpiados vyksta mūsų gimnazijoje?
Kaip ir praeitais metais, taip ir šiemet mūsų
gimnazijos mokiniai dalyvauja tarptautiniame konkurse „Matematika anglų kalba“. Jame dalyvauja
mokyklos iš įvairių šalių. Pernai iš mūsų gimnazijos dalyvavo tik viena komanda, o šiemet dalyvauja jau dvi. 4-okų komandą sudaro Liudvikas
Gudas, Juras Jankauskas, Meda Bytautaitė ir
Modestas Dulevičius. 3-okų komandoje tie patys
dalyviai kaip ir pernai: Rusnė Vaitiekūnaitė, Arnas
Katinas, Modestas Šienauskas ir Danguolė Dovydaitytė. Kitaip nei pernai, šiemet vyks daugiau
turnyrų – iš viso 10 kiekvieną mėnesį. Mūsų
gimnazijos komandos nedalyvavo I ture. II ture
ketvirtokai užėmė 3-ią vietą, o trečiokai 4-ą vietą.
III ture ketvirtokai – 5-ą , o trečiokai – 6-ą vietą.
Linkime jiems sėkmės ir kituose etapuose.
Visą savaitę, lapkričio 23–27 dienomis, gimnazijoje vyko Matematikos savaitė. Šios savaitės
proga mokiniai nešė savo darbus parodai „Matematika gyvenime“. Penktadienį vyko mokinių
kepinių paroda ir degustavimas. Kepiniai buvo susiję su matematika. Šią savaitę kiekvieną dieną
buvo skelbiami matematiniai dienos klausimai. Iš
atsakiusių teisingai į šiuos dienos klausimus
penktadienį buvo traukiami kiekvienos dienos
laimėtojai. Lapkričio 24 d. vyko ir mokyklinė matematikos olimpiada.
Lapkričio 27 d. jau 17-ąjį kartą vyko matematikos savaitę vainikuojantis renginys – komandinė olimpiada akademiko Broniaus Grigelionio taurei laimėti. Šiemet olimpiadoje dalyvavo 24 komandos iš Panevėžio, Biržų, Anykščių, Kupiškio,
Pakruojo, Rokiškio, Joniškėlio, Vaškų ir, aišku, iš
mūsų gimnazijos. Mūsų gimnazijai atstovavo keturios komandos. Į renginį atvyko daug svečių iš
Vilniaus universitetų: A. Apynis, E. Mazėtis, R.
Kašuba, E. Stankus, A. Novikas, J. Šinkūnas ir kt.
Per olimpiados atidarymą gimnazijos direktorius V. Rimša pasveikino mokinius ir svečius, atvykusius į šį renginį. Taip pat kalbėjo doc. A. Apynis. Jis pasakojo apie B. Grigelionį, supažindino su
olimpiados taisyklėmis ir kartu su mokytoja A. Damošiene komandoms išdalino užduotis.
Praeitais metais B. Grigelionio taurę laimėjo
mūsų gimnazijos komanda. Na, o šiemet ją išsivežė
Panevėžio J. Balčikonio gimnazijos aukštesniųjų
klasių grupės mokiniai. Mūsų komandos liko 2-oje

ir 6-oje vietose. Bet jaunesniųjų grupėje (1–2 kl.)
mūsų gimnazijos I komanda užėmė pirmą vietą, o
II komanda – trečiąją.
Olimpiados uždarymo metu gimnazijos direktorius V. Rimša padėkojo matematikos mokytojai E. Ridlauskienei už tai, jog ir išėjusi iš gimnazijos ji rūpinasi jaunaisiais matematikais ir dalyvauja renginiuose, susijusiuose su matematika.
Kartą B. Grigelionis pasakė, jog „kad ir kaip
apibūdintume matematiką – mokslo tarnaite ar
mokslo karaliene, kiekviename krašte ir kiekvienoje epochoje matematinės kultūros lygis ženklia
dalimi apibrėžia bendrą kultūros lygį“. Taigi, džiugu, jog mūsų krašte tiek daug jau pasiekusių ir dar
tik siekiančių matematikos aukštumų žmonių.
Tikimės, kad ir toliau mūsų gimnazijoje vyks tokie
renginiai ir mokiniai domėsis matematika.
Inesa Židonytė

„Žodis saviraiškos pasaulyje“
Spalio 22 d. Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro Mažojoje salėje vyko projekto „Žodis saviraiškos pasaulyje“ baigiamasis renginys, skirtas Europos kalbų dienai. Teatrines improvizacijas lietuvių
ir prancūzų kalba, mėgta Juozo Miltinio, rodė
mokiniai iš Panevėžio ir Pasvalio gimnazijų.

Akimirka iš mūsų gimnazijos mokinių improvizacijos

Moksleiviai iš Juozo Miltinio gimnazijos teatro studijos improvizacija „Atsargiai, dažyta!“ supažindino su šio režisieriaus asmenybės ir jo teatro
savitumu. Mintį jie perteikė pasinaudodami senomis teatro afišomis – jos gali daug papasakoti ne
tik apie spektaklius, bet ir žiūrovus. Kazimiero
Paltaroko gimnazijos mokiniai prancūzų kalba
improvizavo magijos tema – improvizacija pavadinta „Abrakadabrą“. Juozo Balčikonio gimnazijos
moksleiviai improvizavo pagal Džeromo Selindžerio romaną „Rugiuose prie bedugnės“. Šios improNukelta į 4 puslapį
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vizacijos režisierė, gimnazijos mokinė, norėjo privalomą kūrinį perteikti savaip, tad ji taip ir pavadinta – „Selindžerio Rugiuose prie bedugnės kitaip“.
Juozo Miltinio scenoje pasirodė ir mokiniai
iš mūsų gimnazijos: Eglė Giniotytė (2c), Faustas
Petriškis (4d), Gerda Kondrotaitė (1b ), Jovita
Kuodytė (1b ), Kotryna Kraptavičiūtė (3b), Paulina
Merkelytė (3d) ir Rusnė Vaitekūnaitė (3c). Teatrinė improvizacija prancūzų kalba pagal Oskaro Milašiaus poeziją „Les Muses“ – Rusnės projektinis
darbas, kuriam pasiruošti padėjo teatro mokytoja
Asta Liukpetrienė. Improvizaciją įkvėpė ne tik O.
Milašiaus poezija, bet ir poeto gyvenimas: tai
improvizacija paukščio, meilės ir mirties tema.
Kotryna Kraptavičiūtė

Jaunimo Europos komanda. Ar žinote,
kas atstovauja mūsų miestui?
Dažnas gimnazistas, paklaustas, kas yra Jaunimo
Europos komanda ir kokias funkcijas ji atlieka, tik
gūžteli pečiais. Tad nusprendžiau supažindinti su
šia veikla ir pakalbinti 1b klasės mokinę Jovitą
Kuodytę, kuri būtent ir yra JEK atstovė mūsų
mieste.

Jovita Kuodytė

atstovaujančio nario, būtent taip ir padariau. Į Europos komisijos atstovybės kvietimą prisijungti
prie JEK atsiliepė daugiau nei šimtas jaunų žmonių
iš visos Lietuvos. Vėliau Europos komisijos atstovybė Lietuvoje kartu su JEK alumni nariais atrinko
15 kandidatų, tarp kurių atsidūriau ir aš.
–O pagal kokius kriterijus užsiregistravusieji buvo
atrinkti?
–Vykdant atranką buvo atsižvelgta į kandidatų motyvaciją veikti JEK bei patirtį ir įgūdžius, reikalingus JEK veiklai vykdyti. Manau, jog aš ir ne
geriausiai šiuos kriterijus atitikau, tačiau labai
stengiuosi ir noriu parodyti kuo didesnį savo veiklumą JEK.
–Kaip apibūdintum savo pareigas, darbus JEK
tinkle? Papasakok skaitytojams plačiau apie jūsų
veiklą.
–JEK nariai rengia įvairias paskaitas savo miestuose, seminarus, pristatymus, diskusijas, žaidimus ir
kitokius renginius Europos Sąjungos tematika.
Prisideda prie tokių projektų kaip ,,Europrotai”,
,,Europos egzaminas”, savanoriauja su Europos
Sąjunga susijusiuose renginiuose.
–Pasvalyje, kaip ir kituose Lietuvos miestuose,
vyksta 12 turų protų mūšis ,,Auksiniai Europrotai”.
Ar tiesa, kad mūsų mieste šį renginį organizuoji
būtent Tu?
–Taip, tiesa, žinoma, prisidedant ir kitoms įstaigoms, tokioms kaip Pasvalio kultūros centras, kurios darbuotojams aš esu be galo dėkinga už bendradarbiavimą. Taip pat noriu pasidžiaugti, jog
mūsų mieste šis renginys turi išties didelį pasisekimą ir jame entuziastingai dalyvauja gimnazistai.
,,Auksiniai Europrotai” jau keliauja pabaigos link,
tačiau visus mūsų gimnazijos bendruomenės narius, ne tik moksleivius, kviečiu burtis į komandas kitais metais ir dar gausiau dalyvauti nei šįmet!
–Dėkoju už pokalbį! Sėkmės Tau dalyvaujant JEK
veikloje ir šviečiant jaunimą Europos Sąjungos
klausimais.
Kalbėjosi Dominyka Vaitekūnaitė

– Papasakok mums išsamiau apie Jaunimo Europos komandą ir apie tai, kaip Tu į ją įstojai, kas
Tave paskatino tai padaryti.
–Visų pirma, norėčiau pasakyti, jog Jaunimo Europos komanda yra ne organizacija, o jaunų žmonių,
galinčių šiuolaikiškai pristatyti Europos Sąjungos
temas, tinklas. Apie šį tinklą, veikiantį Lietuvoje,
sužinojau iš savo draugo, kuris jam priklausė jau
anksčiau. Man pasiūlė užsiregistruoti, ir aš, sužinoJaunimo Europos komandos logotipas
jusi, jog JEK tinkle nėra nė vieno mūsų miestui
________________________________________________________________________________
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Ką veikia jaunimo organizacija
DARBAS?
Jaunimo organizacija DARBAS (JOD) susikūrė
2003 metais. Šiuo metu visoje Lietuvoje yra net 62
skyriai, kurie vienija per 3000 narių. Pasvalyje taip
pat turime skyrių, kurio pirmininkė – mūsų gimnazijos mokinė Aistė Mažuolytė. Šiuo metu skyriuje
yra net 77 nariai, o 18 iš jų yra mūsų gimnazistai.
Pagrindinis organizacijos tikslas – ugdyti jaunuosius lyderius ir įtraukti juos į visuomeninį gyvenimą.
Kiekvienais metais mūsų skyrius rengia daug
įvairių renginių ir akcijų, tokių kaip orientacinės
varžybos, 3x3 krepšinis, kino vakarai, protų kovos,
lyderių debatai ir t. t. Kiekvienas renginys susilaukia didelio jaunimo dėmesio.
JOD skyrių nariai turi galimybę dalyvauti
kasmetiniuose JOD renginiuose. Artimiausias renginys – JOD visuotinis delegatų suvažiavimas,
kuris vyks gruodžio 5 dieną Kėdainiuose. Jo metu
bus renkamas naujasis Lietuvos JOD pirmininkas.
Pasvalys gali pasidžiaugti, kad 2015 m. pirmininke buvo išrinkta Rimantė Vareikaitė, anksčiau vadovavusi Pasvalio skyriui. O 2014 metais Dovydas
Gutparakis, taip pat buvęs Pasvalio skyriaus lyderis, buvo nominuotas metų pirmininku.
Kiekvienais metais vyksta skyrių pareigybių
mokymai, kuriuose dalyvauja skyriaus pirmininkas, sekretorius, projektų koordinatorius ir ryšių su
visuomene specialistas. Mokymuose šių pareigybių
atstovai įgauna naujų žinių ir kiekvieną kartą vis
tobulina savo skyrių.
Jaunimo organizacija DARBAS – puiki galimybė tobulėti. Atsakomybė, kūrybiškumas, lankstumas, patirtis, viešojo kalbėjimo įgūdžiai – visa tai
ugdo mūsų organizaciją. Pradėkite darydami tai,
kas būtina, tada tai, kas įmanoma, o paskui pastebėsite, kad atliekate tai, ką manėte esant neįgyvendinama.
Susidomėjai? Susisiek su mumis socialiniame tinkle Facebook, parašydamas asmeninę žinutę
į JOD Pasvalio rajono skyrių.
Daugiau informacijos apie mūsų organizaciją
www.jod.lt
Giedrė Šedytė

Jaukus JOD Pasvalio skyriaus susirinkimas

Jaunųjų konservatorių lyga (JKL)
Jaunųjų konservatorių lyga (JKL) – viena iš seniausių Lietuvos jaunimo organizacijų, veikianti
visoje Lietuvoje. Tai savarankiška, savanoriška
nevyriausybinė Lietuvos jaunimo organizacija. Ji
įkurta 1993 m. kovo 25 d. kaip Tėvynės Sąjungos
jaunimo organizacija. Pirmininkė – Agnė Kaniauskaitė. Šiuo metu Lietuvos jauniesiems konservatoriams priklauso daugiau nei 1500 narių. Žinoma,
Pasvalys taip pat turi šios lygos narių!
Jaunųjų konservatorių lyga puoselėja konservatizmo vertybes, ugdo pilietiškus ir politiškai sąmoningus jaunus žmones bei prisideda prie brandžios demokratijos kūrimo. Vienas JKL tikslų –
jaunimo skatinimas dalyvauti valstybės kūrimo ir
tobulinimo darbuose. Jaunųjų konservatorių lyga,
būdama su politika susijusi nevyriausybinė organizacija, rengia susitikimus, seminarus ir diskusijas
su jaunimu įvairiuose Lietuvos miestuose ir rajonuose, siekia skatinti šalies jaunimo pilietinį aktyvumą.
Pasvalio jaunųjų konservatorių lygos pirmininkas – Simonas Petkevičius. Pasvaliečiai surengė Pilietiškumo mokyklą – pirmą kartą Pasvalyje
vykusią Savivaldybės darbo simuliaciją, leidusią
veikliam jaunimui lengviau susipažinti su miesto
savivaldos veikla bei prisidėti prie aktualių miesto
klausimų sprendimo. Taip pat JKL pirmininkas
dalyvavo diskusijoje „Lietuvos kariuomenės ir
pilietiškumo svarba išorės grėsmių akivaizdoje“.
Iveta Janušauskaitė

JKL šūkis
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Vaškai kviečia poezijos mėgėjus
Vaškų gimnazija ir Vaškų Vandos Zaborskatės
biblioteka paskelbė kūrybinės raiškos konkursą
,,Eilėraščio menas ir jo interpretacija“, skirtą literatūrologės, profesorės Vandos Zaborskaitės atminimui. Konkurso tikslas – įvertinti ir paskatinti jaunimo saviraišką bei kūrybiškumą.
Konkursui pasirenkamas tik lietuvių autoriaus poezijos kūrinys, turintis meninę vertę.
Dalyviai pristato darbus, atliktus rašytine, menine
arba vaizdine forma: rašinį, esė, filmuką, vaidinimą, dainą, šokį, fotografijos ar vaizdo montažą,
piešinius, nuotraukas, keramikos dirbinius ir pan.
Konkurse dalyvauti gali Panevėžio apskrities bendrojo ugdymo mokyklų 9–12 (gimnazijos I–IV)
klasių mokiniai. Pirmų trijų vietų laimėtojai apdovanojami piniginėmis premijomis, prizais ir diplomais, visi dalyviai ir jų mokytojai – Padėkos
raštais, suvenyrais.
Į šį konkursą įsijungė ir mūsų gimnazijos
moksleiviai. Pateikta 16 darbų. Kaip seksis, informuosime kitame numeryje, nes konkurso rezultatai
bus skelbiami gruodžio 11 dieną.

Naujas Dailės galerijos katalogas

žianskienės, Leonoros Stravinskienės, Mykolo
Karčiausko, Reginos Slančiauskienės ir Reginos
Grubinskienės straipsniai bei atsiliepimai apie
Dailės galeriją, jos istoriją.
Svarbiausia dalis – visų 262 galerijos kūrinių
aprašymai. Aprašymas susideda iš autoriaus pavardės, pavadinimo, naudotų medžiagų, metų, kūrinio
dydžio, nurodoma, kieno tai dovana. Svarbiausi
kūriniai yra paryškinti: Petro Kalpoko „Vakaras“,
Jono Šileikos „Kauno linksmakalnis“, Antano
Žmuidzinavičiaus „Nemunas ties Jurbarku“ ir Vinco Grybo bareljefas „Petras Vileišis“ – šie meno
kūriniai yra įtraukti į šalies dailės paminklų registrą.
Aivita Gegevičiūtė

Pateikiame rugsėjo, spalio ir lapkričio mėnesių
apžvalgas
Rugsėjo 12 d. Nr. 103. Informuojama, kad mūsų
abiturientai Tadas Dominavičius, Modestas Dulevičius, Paulius Bukelis ir psichologė Jolita
Stipinienė mokslo metų pradžios šventėje apdovanoti verslininko Rimo Želvio premijomis.
Rugsėjo 15 d. Nr. 104. Straipsnyje rašoma apie
gimnazistę Liną Staškevičiūtę, kuri 18 dienų keliavo aplink Lietuvą.
Ten pat yra straipsnis apie per 200 knygų
siuntą, į gimnaziją atgabentą iš JAV.
Spalio 27 d. Nr. 122. Randame informaciją apie
diskusiją „Kario tarnyba turėtų ne bauginti, o vilioti“ – diskutuota apie jaunimo požiūrį į karinę tarnybą. Renginį vedė 2e klasės gimnazistas Simonas
Petkevičius.

Lapkričio 3 d. Nr. 125. Rašoma apie fotografijos
Neseniai išleistas naujas (pirmasis – 2005 m.) Dai- mokytoją Aidą Dulkienę ir jos mokines Ivetą
lės galerijos katalogas, skirtas garbingam keturias- Janušauskaitę ir Austėją Danisevičiūtę, kurios
dešimtmečiui. Šį katalogą sudarė Dailės galerijos dalyvavo jaunųjų fotografų parodoje „Blyksniai“.
globėja, buvusi gimnazijos muziejaus vadovė Janina Miežianskienė. Dailės kūrinių sąrašo konsul- Lapkričio 17 d. Nr. 131. Rašoma apie mūsų gimnatantai – Leonora Stravinskienė ir poetas, Dailės zijos Dailės galerijos 40-mečio šventę, kuri vadigalerijos įkūrimo iniciatorius ir mecenatas Mykolas nosi „Meno jėgos palytėti“. Vyko konferencija
Karčiauskas. Viršelio ir logotipo autorius – Vytau- „Menas augina, lavina, taurina“. Vietoj įprastų
tas Stravinskas, o kalbos redaktorė ir maketo ren- pamokų gimnazistai tądien žinių ir įgūdžių sėmėsi
gėja – Regina Grubinskienė.
meno pamokose, o juos mokė žinomi šalies ir
Šio katalogo pradžioje yra gimnazijos direk- Pasvalio krašto menininkai.
toriaus Viktoro Rimšos, poeto ir vertėjo Tomo TašNukelta į 8 p.
kausko įžanginiai straipsneliai, toliau Janinos Mie________________________________________________________________________________
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Lapkričio 24 d. Nr. 134. Straipsnyje „Policijos komisariate įsikūrė lėlių teatras“ skaitome apie „Policijos lėlių teatrą“ – toks teatras pirmasis ne tik
Panevėžio apskrityje, bet ir visoje šalyje. Kalbančiais ir vaidinančiais spektaklio personažais lėles
pavertė Lėvens ir Pajiešmenių pagrindinių mokyklų, taip pat ir mūsų gimnazijos mokiniai Mantas
Skvireckas, Eva Liukpetrytė, Paulina Merkelytė, Egle Giniotytė, Domantė Latvėnaitė, Patricija Mažeikatė, Jovita Kuodytė. Režisierė – Asta
Liukpetrienė.
Informaciją rinko Eglė Giniotytė

„Sueikim, aukštaičiai, sueikim,
žemaičiai“
Mes, bendradarbiaudami su Mažeikių r. Viekšnių
gimnazija, turėjome progą dalyvauti jų organizuotoje popietėje „Sueikim, aukštaičiai, sueikim, žemaičiai“, skirtoje Etnografinių regionų metams.
Viekšniai – Žemaitijos miestas, įsikūręs šiaurės vakarų Lietuvoje. Turbūt tik tiek ir žinojome
apie šį miestelį vykdami į jį. Žemaičiai mus iš
karto su juo supažindino. Pirmiausia pažiūrėjome
filmuką, pristatantį šį miestelį. Pamatėme jo gražią
gamtą, susipažinome su istorija ir sužinojome apie
žmones, garsinančius Viekšnius. Žemaičiai didžiuojasi savo tarme, todėl greit išgirdome ją. Mokiniai tarmiškai papasakojo padavimus ir sakmes
apie Viekšnių susikūrimo istoriją, o krašto rašytojos pasidalijo savo tarmiška kūryba. Taip pat pasiklausėme ir žemaičių liaudies dainų – jas atliko
muzikos mokytoja ir merginų choras.
Kai susipažinome su Žemaitija, atėjo laikas ir
mums pristatyti savo kraštą. Pirmiausia aš papasakojau sakmę aukštaičių tarme, o tada broliai Tadas
ir Simas Dominavičiai atliko mūsų krašto dainą. Po
dainos pamokėme žemaičius aukštaičių tarmės,
išmokėme tarmiškai linksniuoti žodį „Pasvalys“.
Matėme, kad žemaičiams buvo įdomu ir smalsu
klausytis mūsų tarmės, todėl jautėmės jaukiai.
Susipažinę su žemaičių kraštu ir jiems pristatę
savąjį, jausdamiesi artimesni, renginio pabaigoje
visi drauge žaidėme liaudies žaidimus, šokome ir
dainavome.
Popietė Viekšniuose mums labai patiko, grįžome su gera nuotaika, taip pat pasisėmę energijos
iš optimistiškų žemaičių. Mūsų bendradarbiavimas
nepasibaigė, Viekšnių gimnazijos atstovus pasikvietėme pas mus į vasario mėnesį vyksiančią tautosakos vakaronę!
Gabija Balzarevičiūtė

Mokinių atstovybės veikla šiais metais
Nuo pat rugsėjo pradžios Mokinių atstovybė nesnaudė ir nuveikė daug darbų. Pirmiausia, atnaujino savo vidaus erdvę, pagražino MA kambariuką,
suteikdami jaukumo. Taip pat Mokinių atstovybė
surengė 3–4 klasių diskusiją, kurioje mokiniai
kartu su direktoriaus pavaduotoja G. Kruopiene bei
skyriaus vedėja L. Liukpetriene diskutavo dėl
kūrybinių darbų.
Spalio 5–9 dienomis MA paskelbė akciją
,,Aš netrukdau mokytis“. Šią idėją mums davė
anglų kalbos mokytoja Rasa Mikniuvienė. Akcijos
metu Mokinių atstovybės nariai dalino mokiniams
ženklelius su užrašu ,,Aš netrukdau mokytis“.
Kadangi mokiniai per pamokas naudojasi mobiliaisiais telefonais, taip trukdo susikaupti, įsijausti į
pamoką, šios idėjos tikslas – skatinti mokinius
nesinaudoti mobiliaisiais telefonais pamokų metu.
Spalio 23 d. MA organizavo Helovyno diskoteką. Šventinės dekoracijos puošė gimnazijos koridorius, mokiniai persirengė įvairiais kostiumais.
Diskotekoje koncertavo grupė ,,Marabu”. Nors
gaila, kad buvo nedaug dalyvių, tačiau tai netrukdė
atėjusiems smagiai praleisti laiką.
Kaip visi žinome, lapkričio 6 dieną gimnazija
šventė Dailės galerijos 40-metį. Mokinių atstovybė
taip pat prisidėjo prie šio renginio – įkūrė menininkų kampelį. Koridoriuose buvo pastatyti molbertai su prisegtais lapais – mokiniai galėjo įjungti
savo meninę vaizduotę ir išsilieti. Taip pat galėjo
išreikšti save klijuodami aplikacijas.
Šiuo metu Mokinių atstovybė ruošiasi artėjančiam karnavalui ir ragina visas klases aktyviai
dalyvauti.
Jei gimnazistai turi kokių pasiūlymų ar
pageidavimų, gali rašyti laiškelius ir mesti į MA
paštą. Lauksim. 
Karolina Veberytė

Belaukiant Helovyno diskotekos dalyvių
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Lengvoji atletika
2015 m. spalio 8 d. rajono legvaatlečiai varžėsi
kroso varžybose Policijos taurei laimėti. Varžybos
vyko Pasvalyje, Smegduobių parke, jose dalyvavo
128 rajono mokiniai. 5–6 klasių mergaitės bėgo
300 metrų, 7–12 kl. mergaitės ir 5–6 kl. berniukai
turėjo įveikti 500 metrų, o 7–12 kl. vaikinai – 1000
metrų distancijas. Pasirodė ir mūsų gimnazistai.
Antrąją vietą 11–12 klasių merginų grupėje užėmė
Simona Daraškevičiūtė, o trečiąją – Greta Čirvinskaitė.

Šiuo metu dar vyksta vaikinų rankinio pirmenybių SK „CLARUS“ taurės varžybos. Dėl taurės
varžosi HC „Skilmušiai“, HC „Koldūnai“, „Joniškėlis“, HC „Sistema“, „GRG“.
Gruodžio mėnesį, pasibaigus visoms pirmenybių varžyboms, planuojama rankinio šventė, kurioje vyks SK „CLARUS“ pirmenybių uždarymas,
apdovanojimai.
Informaciją rinko Iveta Janušauskaitė

Futbolas
Baigėsi tarpklasinės pirmokų berniukų futbolo varžybos. Pirmąją vietą užėmė komanda „Skilmušys“.
Antrą-trečią vietas dalinasi komandos „Mes laimėsim“ ir „Pieno žvaigždės“. Ketvirtąją vietą užėmė
„Barselona 2“. Rezultatyviausi žaidėjai – Eimantas
Špokavičius (10 taškų), Rokas Savickas (8 taškai),
Gajus Kasimovas (7 taškai), Lukas Paliulis (3 taškai) ir Klaudijus Pauša (2 taškai).
Šiuo metu vyksta tarpklasinės 3–4 klasių
vaikinų ir merginų futbolo turnyro varžybos. Dėl
nugalėtojų vardo varžosi „PALMĖ“, „FC ALSTEKA“, „Spirgiukai“, „Turbo sraigės“, „Apitušilsia“.
Krepšinis
Vyko vaikinų krepšinio SK „CLARUS“ taurės pirmenybių varžybos. Varžėsi 1-ų klasių bei 2–4 klasių vaikinai. Taip pat vyksta 2–4 klasių merginų
tarpklasinės krepšinio varžybos.
Rankinis
Baigėsi rajono merginų rankinio SK „CLARUS“
pirmenybių taurės varžybos. Pirmąją vietą užėmė
HC „Rankininkės“, antrąją – HC „SLS“, trečiąją –
HC „Staigmena“ ir ketvirtąją – HC „Dominuotė“.
Rezultatyviausios žaidėjos: Augustina Zalensaitė
(HC „SLS“, 42 taškai), Samanta Dunkulytė (HC
„Rankininkės“, 40 taškų), Aistė Jarašūnaitė (HC
„SLS“, 32 taškai), Aistė Tuomaitė (HC „Rankininkės“, 31 taškas). Įdomu tai, kad komandoje HC
„Staigmena“ žaidė ir mūsų gimnazijos kūno kultūros mokytoja Virginija Tamulionienė! Mokytoja įmetė 10 taškų.

Akimirka iš rajono merginų rankinio SK
„CLARUS“pirmenybių taurės varžybų

Varžybos Lietuvos karių dienai paminėti
Lapkričio 19 d. Narteikiuose vyko varžybos Lietuvos karių dienai paminėti. Pasvalio Petro Vileišio
gimnazijai atstovavo Vilija Marčiukaitytė (4c), Egidijus Jarašiūnas (4c), Modestas Dulevičius (4d) ir
Egdaras Titas (4a).
Daugiausiai atsispaudimų padarė Egidijus
Jarašiūnas (75). Bendras gimnazistų atsispaudimų
skaičius 210. Kita varžybų rungtis – atsilenkimai
per 2 min., jų daugiausiai padarė Modestas Dulevičius (66), o bendras komandos atsilenkimų skaičius – 245. Trečioji užduotis – estafetė. Komandai
buvo leista per 1 min. įsidėmėti sudėliotus kariškus
daiktus. Pasibaigus laikui, daiktai buvo sumaišomi
ir nešami po vieną į kitą salės galą. Tikslas – kuo
greičiau ir tiksliau sudėlioti karišką atributiką.
Paskutinioji varžybų užduotis – šaudymas iš pneumatinių ginklų. Daugiausiai stulpelių pataikė Modestas Dulevičius (3) ir Vilija Marčiukaitytė (3).
Bendras komandos rezultatas 7 stulpeliai.
Tarpusavyje varžėsi 8 komandos. Komandinėse varžybose I vietą laimėjo Joniškėlio Gabrielės
Petkevičaitės-Bitės gimnazijos komanda. Pasvalio
Petro Vileišio gimnazijai atstovaujanti komanda
užėmė III vietą.
Giedrė Šedytė
Redaktorė ir maketuotoja – Iveta Janušauskaitė
Konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė
Redakcijos adresas – 325 kabinetas
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