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2015 metų „deimančiukai“
Kovo 11-ąją, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo
dieną, rajono laikraštis „Darbas“ visus kvietė į
mūsų krašto „deimančiukų“ pagerbimo ceremoniją,
kuri vyko Pasvalio kultūros centre. „Tai šventė,
kurią sukūrėte Jūs“, – žodžiai, kuriuos vis kartojo
laikraščio redaktorius Viktoras Stanislovaitis. Labai
džiugu, kad net keli mūsų gimnazistai buvo ne tik
nominuoti, bet ir išrinkti geriausiais įvairiose
kategorijose.
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Šiame numeryje skaitykite...
● Ar jauniesiems šalies filologams pas mus
patiko?
● Ar jautėte kovo 20 dieną prancūziškos kultūros dvelksmą gimnazijoje?
● Ar žinote, kad mūsų gimnazistai – Lietuvos
patriotai, pasiruošę ginti tėvynę?
● Ką naujo mums turi pranešti Mokinių atstovybė?
● Kaip gimnazija šventė Pasaulinę poezijos
dieną?

Sveikiname

2015 metų „deimančiukai“

Geriausiu metų sportininku tapo, kaip jį apibūdina komandos draugai, „aukščiausias ir turbūt
kukliausias komandos narys“ Lukas Vanagas.
Metų mokinio nominaciją laimėjo broliai Modestas
ir Dominykas Dulevičiai, kurie ir renginio žiūrovus džiugino savo dainomis. „2015 metų kultūros
deimantas“ atiteko gimnazijos neformalaus švietimo mokytojui, aktoriui, muzikantui Sigitui Paliuliui. Nepamirškime, kad „Metų įvykiu“ tapo Pajiešmenių orkestro (kuriame groja mūsų gimnazistai) ir
grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ bendras
projektas, kuris nušlavė visus konkurentus ir pergalingai nugriaudėjo „Vario audroje“!
Nuoširdžiai sveikiname nugalėtojus ir linkime jiems spindėti dar ryškiau nei 2015 metais bei
pasiekti naujų pergalių!

2-ąsias vietas šalyje laimėjusius
gimnazistus: Kotryną Kraptavičiūtę – jaunųjų filologų konkurse, literatūrinės kompozicijos „Aš, pasivertęs paukščiu,
kuris stebėjo...“ atlikėjus Evą
Liukpetrytę, Kotryną Kraptavičiūtę, Faustą Petriškį, Tadą Dominavičių –
meninio skaitymo konkurse!

Vileišietės su daina! Pasvaly, mes už tave!
Gegužės 3 diena – ypatinga mūsų gimnazijos
dainininkėms. Vokalinis merginų ansamblis ir
solistė Laura Garnytė išvyksta į Vilnių, didžiąją
LRT studiją, kurioje vyks vaikų ir moksleivių
televizijos konkurso „Dainų dainelė“ IV etapo
filmavimas.
Visus muziką mylinčius gimnazistus, pasvaliečius
ir studentus, gyvenančius Vilniuje, kviečiame palaikyti
savo kraštietes! Sekmadienį,
gegužės 8 dieną, 11 val.,
kviečiame žiūrėti per LRT
ir aktyviai balsuoti!
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Ar jauniesiems šalies filologams
pas mus patiko?
48-asis Lietuvos mokinių jaunųjų filologų konkurso
šalies etapas vyko mūsų gimnazijoje. Kovo 17–19
d. mūsų gimnazistai priėmė dalyvius iš Vilniaus,
Klaipėdos, Palangos, Radviliškio, Šiaulių, Kretingos, Kauno, Panevėžio, Kėdainių, Kaišiadorių ir
Mažeikių rajonų. Taigi, kokie įspūdžiai?
Mūsų mokyklos jaunųjų filologių ir konkurso rengėjų nuomonės:
Poetė Kotryna Kraptavičiūtė: „Nuostabu, kad
respublikinis filologų konkursas vyko Pasvalyje:
neeilinė nuotaika ir šiek tiek įtampos bei jaudulio
paįvairino įprastą mokyklos gyvenimą. Jaudulys
„įsijungė“ jau prieš kelis mėnesius iki konkurso –
kai laukėme atsakymo iš vertintojų, ar dalyvausime
respublikiniame etape. Tad kovo 17–19 dienomis
jis pasiekė aukščiausią tašką... Pajusti konkurso
dvasią padėjo ir dalyvavimas vakaronėje, o prieš ją
dar kartą turėjome galimybę pamatyti mūsų
jaunimo teatro spektaklį „Baidyklė“. Įsimintinas buvo ir antrasis vakaras – literatūriniai skaitymai. Dėkoju savo mokytojoms – Reginai Grubinskienei ir
Astai Liukpetrienei – už sėkmę konkurse ir pagalbą
ruošiantis jam. “

Mokytoja Regina Grubinskienė su jaunosiomis filologėmis
Aivita ir Kotryna

Prozininkė Aivita Gegevičiūtė: „Labiausiai
mane nustebino kuriančio jaunimo gausa. Buvau
linkusi manyti, kad toks jaunimas yra nykstantis,
bet konkurso metu pamačiau, kad klydau. Įdomiausia buvo darbų gynimas. To, ką išgirdau, tikrai
nesitikėjau. Maniau, kad tai tebus darbų aptarimas,
aišku, su pastabomis ir patarimais. Iš tiesų tą ir gavau, bet didžiausias iššūkis buvo paneigti tas pastabas, apginti savo nuomonę, kūrinio sumanymo
idėją. Deja, tai supratau per vėlai, todėl man teliko
sėdėti pabrukus uodegą ir klausytis „skambių“

komisijos pastabų. Tik vėliau įsiklausiusi pradėjau
atskirti žmones, kurie šiame konkurse dalyvauja
pirmą kartą, nuo jau patyrusių. Skirtumas aiškus, visi naujokėliai sėdi ir klausosi, o patyrę ginasi, kaip
išmano, pateikdami „ant lėkštutės“ visus savo talentus. Taigi, pasisėmiau neįkainojamos patirties,
gaila, kad tai man pirmas ir paskutinis kartas.“
Gimnazistė Živilė Paulaitė: „Mano darbas
buvo surinkti žmones, pranešti jiems, ką reikia daryti ir, žinoma, bendros idėjos, pavadinimo, temos
kūrimas – viskas, kas susiję su vakarone. Sekėsi,
aišku, gerai, visgi visi vadovai buvo su patirtimi,
dauguma net susigyvenę vieni su kitais, nebe pirmą
tokį renginį rengiantys. Idėjų iš pradžių trūko, bet
vėliau viskas susidėliojo į vietas. Pats renginys
tikrai buvo įdomus, dalyviai labai šilti ir draugiški,
o vadoviukai taip įsiliejo tarp dalyvių, kad visi jautėsi lyg savi. Mes su drauge (kartu buvome vadovės) kitą dieną net vėl ėjome susitikti su savo
grupelės nariais. Žinoma, labiausiai gaila, kad trūko
laiko pabūti kartu, vakaronė galėjo būti ir ilgesnė,
sunku buvo spėti atlikti visas orientacines užduotis
ir visa kita. Labai norėjosi ir pabendrauti,
susipažinti.“
Skyriaus vedėja Loreta Liukpetrienė: „Aš
labai džiaugiuosi, kad respublikinis filologų konkursas vyko pas mus. Tai mūsų gimnazijos pasididžiavimas ir įvertinimas. Malonu, jog turime kuriančių žmonių, mokytoją, kuri juos paruošia. Ypač
džiugu sulaukti tokių įdomių svečių ir turėti ką
jiems papasakoti ir parodyti. Aišku, ruoštis ir dirbti
nėra lengva, bet kai sulauki gerų atsiliepimų, tada
supranti, kad viskas nenuėjo perniek. Organizatoriai
viską suruošė tiesiog profesionaliai, visi renginiai
puikiai pavyko. Aišku, norėjosi, kad, pavyzdžiui,
vakaronė užsitęstų ilgiau, kad vaikai galėtų pabendrauti. Man visada labiausiai patinka, kai vaikai
pradeda skaityti savo kūrybą, nenusivyliau ir šiemet. Todėl norėčiau palinkėti, kad kuriantys žmonės nesustotų, toliau visur dalyvautų ir svarbiausia –
netingėtų!“

Už pagalbą ruošiant poetinę kompoziciją
Kotryna dėkoja teatro mokytojai Astai Liukpetrienei
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O kokie mūsų svečių atsiliepimai apie viešnagę Pasvalio Petro Vileišio gimnazijoje? Sulaukėme ir gražių, nuoširdžių, ir šmaikščių:
„Gerb. šeimininkai, dėkojame už šiltą priėmimą, už skanų maistą, gerą organizaciją, nuoširdumą.
Sėkmės Jums! P.S. Siūlytume tokius renginius
sutalpinti į dvi dienas.“
Su gerom dienom Rita Ringienė iš Akmenės:
„Mieli kolegos, antrą kartą Jūsų gimnazija su filologais. Pirmasis įspūdis dar sustiprėjo labiau ne tik
dėl nuoširdaus priėmimo, vaišingumo, bet ir dėl
Jūsų stiprybės, vieningumo, Mokytojų asmenybių
Šviesos. Grįžusi papasakosiu, kad dirbate iš Širdies.
Profesionalaus teatro braižas mokinių spektakliuose, kompozicijose – ir ano, amžiną atilsį, ir dabartinės vadovės, dar kaifuojantys grupės muzikantai
kaip Mamontovo pasekėjai, karpiniai, kankorėžių
upeliai... Iš įdūbalų veržiasi ne tik giesmė – pati žemės gyvybė ir kūrybingumas. Tegu grįžta džiaugsmas, kuriuo pasidalinote.“
Garliavos Jonučių gimnazijos mokytoja Zigrita Petraitienė: „Ačiū už labai jaukų, šiltą priėmimą
– pradedant išpuošta mokykla, šventės atidarymo
ceremonija ir baigiant vašingumu, dėmesingumu
kiekvienam!“
„Negražbyliaudama sakau, kad Pasvalyje –
šauniausias filologų konkursas (dalyvauju antrą
kartą)! Dėkojame už gerą poilsį ir geras darbo
sąlygas, „praktinius“ popierėlius, kokių negavome
kituose rajonuose (o reikalinga juk viskas)! Ačiū ir
sėkmės!“
„Šauni gimnazija, šaunūs žmonės, skanus
maistas, nuostabi Paveikslų galerija, nepakartojami
įspūdžiai! NUO-STA-BU!!! Linkėjimai iš Šiaulių!♥“
„Norėčiau, kad kitąmet vakaronėje vaikai
nebūtų grupėse, nes taip atimama proga susipažinti
su kitais.“
„KODĖL NEDUODAT MUMS BENDRABUČIO LANGŲ RANKENŲ? KAD NENUSIŠAUTUME?“
„Viskas buvo labai faina – šaunuoliai! Šis
konkursas man liks įsimintinas! Ačiū!“
Teresė iš tautosakos sekcijos: „Buvo smagu ir
filologiška (tą supras tik buvusieji). Linkėjimai!“
„Mes Jus labai gerbiam ir mylim. AČIŪ!“
„AMAZING GRACE“
Roberta, Šeduva: „Sveiki pasvaliečiai! (Ar
pasvališkiai?) Labai atsiprašau, kad rašau kaip su
vištos koja, bet kitaip nemoku. Esu labai laiminga,
kad dalyvavau šiame renginyje, nes buvo labai
smagu. Labai ačiū už šiltą priėmimą ir už smagų
vakarą drauge. Labai ačiū už spektaklį „Baidyklė“,

kuris mane sugraudino. Ačiū Linai ir Pauliui už tai,
kad praleido su mumis savo vakarą ir nepagailėjo
energijos lakstant po mokyklą! Geltona komanda
geriausia! Pasakykit Faustui, kad jo labai gražus
balsas ir kad jis yra labai talentingas. Padėkokit tai
mergaitei (vardo neatsimenu), kuri parašė miniatiūrą (turbūt kompoziciją – aut. pstb.) kūrybos
vakarui. Jūs visi labai šaunūs. Viskas labai patiko.
Gaila, kad tai mano paskutinieji metai filologų
konkurse, bet, tikiuosi, dar susitiksime studijų
metais. O artimiausiu metu kviečiame į Šeduvos
gimnaziją, prancūziškos dainos festivalį (03.25) .
Iki malonių susitikimų! Ačiū už šiltą ir malonų
priėmimą! Visokeriopos sėkmės!“
Parengė Aivita Gegevičiūtė
Filologų konkurso vakaronės akimirkos:
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Tarptautinės frankofonijos dienos
minėjimas
Kovo 20-ą daugelyje šalių yra minima Tarptautinė
frankofonijos diena. Todėl ir mūsų gimnazijoje
kovo 14 d. aktų salėje susirinko visi prancūzų kalbos ir kultūros gerbėjai į šventę „Douce France“
(„Miela Prancūzija“).
Šventę atidarė gimnazistai Eglė Giniotytė,
Paulina Merkelytė, Jovita Kuodytė, Gerda Kondrotaitė, Kotryna Kraptavičiūtė ir Faustas Petriškis,
kurie atliko kompoziciją „Les muses“ („Mūzos“)
pagal Oskaro Milašiaus poeziją. Šis mini spektaklis
buvo trečiokės Rusnės Vaitekūnatės kūrybinis darbas. Vėliau renginio vedėjos, ketvirtokės Rusnė
Jankauskaitė ir Paulina Nevulytė, kartu su klasės
draugėmis padainavo prancūzišką kūrinį „Sous le
ciel de Paris“ („Po Paryžiaus dangumi“). Šventės
dalyviai taip pat turėjo galimybę išvysti ir Lėvens
pagrindinės mokyklos septintokės Giedrės Rapševičiūtės šokį. Gausiausiai dalyvavę gimnazijos pirmokai atliko dainą „La seine“ („Sena“) kartu su gitaristais Vincu ir Šarūnu. Taip pat šis pasirodymas
bei ketvirtokių grupelė dalyvavo ir Lėvens pagrindinėje mokykloje vėliau vykusioje prancūzų
kalbos ir meno šventėje „Sous le ciel de Paris“.
Nuotaikingą pasirodymą paruošė 2e klasės merginos, pasirinkusios dainą „On écrit sur les murs“
(„Žinutė ant sienų“).

Krepšinio šventė
Kovo 16 d. Pasvalio sporto arenoje „Pieno žvaigždės“ vyko krepšinio šventė. Trečiadienį gimnazijoje
vyko tik 4 pamokos, kad gimnazistai turėtų progą
dalyvauti šioje šventėje. Joje dalyvavo mokiniai iš
visų rajono mokyklų bei gimnazijų. Šventėje taip
pat dalyvavo Pasvalio rajono meras Gintautas Gegužinskas, LR Seimo narys Antanas Matulas,
„Pieno žvaigždžių“ prezidentas Rimantas Andrijaitis ir pagrindinis komandos rėmėjas Aleksandras
Smaginas.

Rungtyse dalyvavo ir mūsų gimnazijos krepšininkai

Šventės metu vyko keletas rungčių. Vienoje iš
jų Derrickas Low savo įgūdžius demonstravo tritaškių konkurse, kuriame dalyvavo ir jaunieji krepšininkai iš įvairių mokyklų. Kitoje rungtyje žaidė
Seimo nariai kartu su krepšininkais „Trys prieš
tris“.
Pertraukų metu šoko keletas kolektyvų: Dalės
Norvydienės 2 kolektyvai bei Ritos Ebienės vadovaujama „Smilga“. Asmeniškai man, kaip šokėjai,
šventėje buvo labai baisu, nes visą laiką mus kankino mintys, kad tik nesumaišytume šokio žingsnelių,
be to, turėjome problemų su muzika...
Inesa Židonytė

Gimnazistai atlieka kompoziciją „Les muses“

Džiaugiamės, jog gimnazijos neužmiršta bei
mūsų šventėse dalyvauja ir buvę gimnazistai. Būtent Frankofonijos dienos minėjime turėjome galimybę išgirsti studentės Julijos Rastauskaitės atliekamą dainą. Renginį baigė gimnazistė Klaudija Šienauskaitė, kuri pristatė savo kelionės po Paryžių
akimirkas. Taip pat sveikinimo žodį tarė ir prancūzų
kalbos neužmiršti linkėjo direktoriaus pavaduotoja
Gitana Kruopienė. Renginyje išties netrūko geros
nuotaikos ir prancūziškos kultūros dvelksmo!

„Smilgos“ su „Pieno žvaigždžių“ komanda

Dominyka Vaitekūnaitė
________________________________________________________________________________
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Ginti tėvynę – pareiga. Ar visi sugebėtų?
Mūsų gimnazijoje, kaip ir visoje Lietuvoje, artėja
brandos egzaminai. Tačiau ką veikti po jų? Vieni
svajoja tapti teisininkais, kiti – gydytojais, o dar kiti
žada ginti Lietuvą, stodami į savanorius. Būtent
apie Lietuvos saugumą susimąstė mūsų gimnazijos
abiturientas Lukas Petraitis, kuris sutiko pasidalinti savo ateities planais ir papasakoti, kodėl nori
būti kariu savanoriu. Galbūt po interviu su Luku
savanorių gretos dar labiau pasipildys?

-

-

Lukas – tikras Lietuvos patriotas

-

-

-

-

Ar laikai save patriotu?
Laikau, nes man Lietuvoje gyventi yra geriausia. Buvau užsienyje ir man ten nepatiko,
noriu gyventi Lietuvoje.
Ar teko kada darbuotis su karine technika?
Neteko, tik šaudžiau su oriniu šautuvu.
Dabar dauguma vyrų bijo būti pakviesti į
kariuomenę, bando atsikratyti šios atsakomybės. Kaip manai, ar vyriška taip elgtis?
Ne, nes tai yra pareiga ir tai įrašyta į Lietuvos
konstituciją. Žinoma, suprantu, kad kartais
būna sveikatos problemų ir kiti negali tokiomis aplinkybėmis tarnauti. Tokiems vaikinams reikia atleisti.
Ar skatini aplinkinius prisijungti prie savanorių?
Skatinu, nes bus linksmiau kartu su draugais
būti batalione. Jau daug prisijungė prie manęs, gal apie 10 žmonių: Egidijus Jarašiūnas,
Martynas Paškevičius, Juozapas Stragis,
Edgaras ir Dovydas Kačiušiai, Šarūnas Giniotis ir dar daug kitų.
Kaip leidi savo laisvalaikį?
Sportuoju – svorius kilnoju, bėgioju.
Kuo svajojai tapti vaikystėje?
Astronautu, nes kosmosas įdomus.... Taip pat
ir kariškiu, nes atrodydavo „kietai“, ypač per
filmus.

Visai netyčia sužinojau, kad žadi stoti į savanorius. Ar galėtum papasakoti plačiau, kas jie
tokie?
Interviu parengė Giedrė Šedytė
Savanoris yra kaip šauktinis, tik einantis savo
noru. Ir skiriasi tarnybos pobūdžiu: savanoris
eina savaitgaliais, o šauktinis 9 mėnesius. Jei
eini savo noru, yra ir didesnės išmokos.
Ar esi jau užsirašęs, ar vis dar svarstai?
Užsirašiau šiais metais, jau nuo rugsėjo mėnesio pradėsiu. Perėjau jau ir medicininę apžiūrą.
Kaip sugalvojai užsirašyti į savanorius? Savo
noru ar buvai kieno nors pastūmėtas?
Sugalvojau užsirašyti, kai prasidėjo visas tas
patriotinis judėjimas. Susigundžiau ir pagalvojau, kodėl gi neišmėginus savo jėgų? Ir
šiaip tai yra vaikystės svajonė palakstyti su
šautuvu po miškus, įdomu.
Ar giminėje vienintelis domiesi tokia veikla?
Senelis ir prosenelis buvo kariškiai. Tačiau
šiuo metu – vienintelis.
Ar giminės, draugai pritaria tokiems tavo planams?
Tėtis iš pradžių nepritarė, nes jam atrodė, kad
tai kaip sena Rusijos armija, kad bus viskas
Lietuvos KASP savanoris pratybose
taip pat. Lietuvos kariuomenė jau yra pažengusi.
________________________________________________________________________________
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Inesa Židonytė

Jaunoji rašytoja Inesa

Benamis
Novelė
Apdulkėjusia, pilka gatve vaikšto praeiviai. Vieni
šnekasi telefonais, kiti juos spaudinėja, treti kažkur
skuba, besisprausdami per minią. Šurmulys didelis.
Vien tik kojų bildėjimas ir žmonių klegesys.
Ant šaligatvio prie pastato sienos prisiglaudęs sėdi žmogus. Rūbai suplyšę, seniai matę vandenį. Veidas apžėlęs vešlia barzda ir purvinas, tik
mėlynos akys šviečia. Prie šio į skudurų krūvą panašaus žmogaus tupi šuo. Toks pat purvinas kaip ir
jo šeimininkas. Nebelabai atskirsi, kur juodi, o kur
balti kailio lopai. Priešais padėta skrybėlė, kurioje
keli rudi euro centai.
Prie skrybėlės sustoja vyriškis prašmatniu
kostiumu. Jis įkiša ranką į kišenę, išsitraukia kažką,
įmeta į kepurę ir nueina. Šuo pavizgina uodegą ir
viltingomis akimis pažvelgia į šeimininką. Šis pasislenka arčiau kepurės. Padaugėjo penkiasdešimčia
centų.
– Vis dar neužtenka. Nieko tokio, bičiuli, –
taria šuniui, kasydamas jam paausį. – Iki vakaro dar
toli. Kaip nors susirinksim.
Šuo amtelėja ir padeda galvą šeimininkui ant
kelių.
Tuo tarpu pro šalį ėjo pagyvenęs vyras, svirduliuodamas į šalis. Rankoje nešėsi alaus butelį.
Priėjęs prie benamio sustojo, užsivertė butelį. Nuleidęs dar jį pakratė ir numetė į pakelę. Tik tada
pastebėjo šunį ir jo šeimininką.

– Blogai, kai pasibaigia, ar ne? – paklausė
sunkiai rinkdamas žodžius. – Nieko, nieko, aš tau
padėsiu. Reikia padėti, ar ne? Taip, reikia išgerti... –
beveblendamas iš striukės išsitraukė piniginę. Išėmė
penkių eurų banknotą. – Štai nusipirk, žinau, kaip
sunku, kai nėra...
Ir nusvirduliavo tolyn.
Žmogus susirinko pinigus ir su šunimi nuėjo į
artimiausią parduotuvę. Iš jos išėjo rankoje laikydamas nedidelį butelį ir duonos kepalėlį. Vėl atsisėdo pakelėje ir į dubenėlį supylė beveik visą butelio turinį. Likusį pats išgėrė. Į dubenėlį pritrupino
duonos ir pastūmė šuniui.
– Ėsk. Žinau, kaip mėgsti pieną. Šiandien
mums pasisekė, tai bent paėsk skaniau, – tarė ir pats
atsikando duonos.
Padrąsintas šuo pradėjo ėsti.
– Na va, bent kartais galiu tave geriau pašerti...

Pasaulinė poezijos diena gimnazijoje
Atėjus laikui pasirinkti projektinio darbo temą, ilgai
svarstėme, kokia veikla užsiimti, kad ji būtų įdomi
mums ir naudinga kitiems. Bibliotekos vedėja
Marina Kuodienė pasiūlė mums išbandyti savo
jėgas rengiant Pasaulinės poezijos dienos paminėjimą. Lietuvių kalbos mokytoja Regina Grubinskienė patarė renginį dedikuoti Vytautui Mačerniui,
nes šiemet yra 95-osios šio poeto gimimo metinės.
Toliau idėjas plėtojome su projekto vadove M.
Kuodiene. Poezijos renginio tikslas buvo tęsti gimnazijos tradicijas ir surengti gimnazistams įdomų
renginį.
Kovo 30 dieną mokiniai susirinko į renginį,
skirtą Pasaulinei poezijos dienai. Susirinko gausus
būrys dešimtokų. Šis susitikimas prasidėjo gimnazisto Roko Mainonio ir jo draugės Gabijos Balzarevičiūtės atliekama saksofono ir pianino garsų
kompozicija. Renginys buvo skirtas poeto Vytauto
Mačernio 95-osioms gimimo metinėms, todėl mes
pristatėme šios asmenybės gyvenimo ir kūrybos
svarbiausius įvykius, bruožus.
Po to pakvietėme lietuvių kalbos mokytojos
R. Grubinskienės mokinius, kurie deklamavo, dainavo Vytauto Mačernio eilėraščius – atliko poetinę
kompoziciją. Viktorija antrokėms už puikų pasirodymą įteikė atminimo dovanėles. Koks renginys
gimnazijoje praeina be šauniojo gitaristo Tado
Dominavičiaus pasirodymo? Tikriausiai nė vienas...
Taigi, ir šį kartą Tadas atliko dvi dainas pagal
minėto poeto tekstus.

________________________________________________________________________________

7
Dalyviai visus nustebino sukūrę dainas pagal
Vytauto Mačernio eilėraštį „Pamišėlio užrašai“,
rudens bei pavasario sonetus. Dainos šiluma ir
geromis emocijomis pripildė kiekvieno klausytojo
širdį.Vėliau į sceną pakvietėme gimnazistę Kotryną
Kraptavičiūtę, kuri neseniai mūsų mokykloje įvykusiame 48-ajame Jaunųjų filologų respublikiniame
konkurse laimėjo antrą vietą poezijos sekcijoje. Be
to, Kotryna Pasvalio krašto muziejuje literatūrinio
vakaro metu pristatė savo projektinį darbą – poetinę
kompoziciją pagal Vytauto Bložės, Donaldo Kajoko
ir Alfonso Nikos-Niliūno poeziją. Kotryna į sceną
buvo pakviesta kartu su gimnazistais Faustu
Petriškiu, Egle Giniotyte ir Gabija Maziliauskaite.
Visi liko sužavėti ir nustebinti.

Akimirka iš poetinės kompozicijos pristatymo

Pabaigoje žodį tarė direktoriaus pavaduotoja
Gitana Kruopienė, kuri pasveikino visus su
Pasauline poezijos diena ir padėkojo už renginį.
Labai jaudinomės prieš renginio pradžią, nes
tai buvo pirmasis mūsų vedamas renginys. Tačiau
renginio eigoje baimė sumažėjo. Jaudulys išliko, gal
šiek tiek ir kyštelėjo koją, bet ne per daugiausiai.
Džiaugiamės, kad viskas pavyko, kaip planavome,
ir dėkojame už pagalbą darbo vadovei Marinai
Kuodienei!
Viktorija Grybauskaitė ir Goda Letkauskaitė

Pasvalio rajono laikraštis rašo ir apie mus
Pateikiame kovo-balandžio mėnesių apžvalgas
Kovo 15 d. Nr. 29. Pasvalio kultūros centre
vyko 2015 metų „Deimančiukų“ apdovanojimai.
Čia mūsų gimnazistai buvo ne tik nominuoti, bet ir
laimėjo ne vieną apdovanojimą! Metų mokinio
nominaciją laimėjo broliai Modestas ir Dominykas
Dulevičiai (898 balsai), taip pat buvo nominuota

Iveta Janušauskaitė. 2015 metų sportininku išrinktas
gimnazistas Lukas Vanagas (972 balsai). Nominuotas buvo ir trečiokas Benjaminas Rutkauskas.
„2015 metų kultūros deimantas“ atiteko gimnazijos
neformalaus švietimo mokytojui, aktoriui, muzikantui Sigitui Paliuliui (941 balsai).
Kovo 22 d. Nr. 32. Radome straipsnį apie
mūsų gimnazijos renginį, skirtą Tarptautinei frankofonijos dienai. Renginyje dalyvavo prancūzų
kalbos besimokančios klasės. Rašoma ir apie tai,
kad mūsų gimnazija jau 7 metus vykdo EMILE projektą, kuris vertingas gilinant prancūzų kalbos
žinias. Mus taip pat aplankė Prancūzų instituto
Lietuvoje mokytojas – stažuotojas Jacques Uberti.
Renginyje skambėjo gimnazistų atliekamos prancūziškos dainos, o renginio vedėjos buvo gimnazijos
abiturientės – Rusnė Jankauskaitė ir Paulina Nevulytė.
Balandžio 5 d. Nr. 37. Mūsų gimnazijos
„EKA moksliukų“ komanda pateko į regioninį
bendrojo ugdymo mokyklų ir įstaigų teisinių žinių
konkursą „Temidė“. Šis konkursas vyksta jau
devynioliktus metus, mūsų gimnazistai ne vieną
kartą yra patekę į finalinius turus ir net laimėję
prizų, tokių kaip kelionės į užsienio šalis. Dėl patekimo į kitą etapą varžėsi trys komandos: Daujėnų
pagrindinės mokyklos „Teisingumo kumštis“, Pasvalio Svalios pagrindinės mokyklos „Svaliukai“ ir
mūsų gimnazijos „EKA moksliukai“. Mokiniai
turėjo atlikti įvairias užduotis, reikalavusias ir
kūrybiškumo, ir teisinių žinių.
Balandžio 12 d. Nr. 40. Mūsų gimnazijoje
vyko 48-asis Lietuvos jaunųjų filologų konkursas, kuris tęsėsi net tris dienas. Pas mus atvažiavo
daugybė mokinių iš visos Lietuvos, lydimų savo
mokytojų. Šis konkursas garsina ne tik gimnaziją,
bet ir visą Pasvalį. Prie to prisidėjo ir mūsų gimnazistės, dalyvavusios konkurse – Aivita Gegevičiūtė ir Kotryna Kraptavičiūtė. Kotryna laimėjo
antrąją vietą poezijos sekcijoje.
Balandžio 30 d. Nr. 48. Pas mus į gimnaziją
atvyko svečiai iš Danijos Rydhave Slots mokyklos
ir Latvijos Mazsalacos vidurinės mokyklos . Tai jau
dvejus metus iš eilės Šiaurės ministrų tarybos lėšų
finansuojamas „Nordplus Junior“ projektas „Matematika pirštais“. Svečiai visą savaitę gyveno
gimnazistų šeimose. Mokiniai su svečiais turėjo
labai daug veiklos – gamino stalo žaidimus, šaškes,
galvosūkius-dėliones, keliavo po Lietuvą. Svečiams
įspūdį paliko mūsų mokinių mandagumas ir
darbštumas. Danai negailėjo gražių žodžių mūsų
gimnazijos meno kolektyvų pasirodymams.

Informaciją rinko Kotryna Ragažinskaitė
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Genovaitė Jurėnaitė, Jolita Stipinienė ir Vytautas
Stravinskas. Taip pat galėjo balsuoti ir gimnazistai.
Likusioms klasėms įteiktos šiltos padėkos – klasės
nuotraukų koliažai. Ačiū dalyvavusiems!
Simona Danilevičiūtė
Kovo 10 d. gimnazijos komanda, kuri įveikė pirmąjį etapą Mokinių atstovybės inicijuotame konkurse
– protų mūšyje „KARTU MES LIETUVA“
dalyvavo ir antrame, regioniniame, etape, kuris
vyko Panevėžyje. Komandos struktūra turėjo būti
tokia: 2 tėvai arba 2 mokytojai (jei komandoje yra
tėvelis, tai +1 taškas) ir 4 mokiniai. Mūsų gimnaziją
atstovavo Gediminas Žardeckas, Mindaugas Garalevičius (geografijos mokytojas + Gajaus Garalevičiaus tėvelis), aš, Martynas Bagdonas, Liudvikas Gudas ir Ieva Juozapaitytė.

Šaškių varžybos
Vyko rajono mokyklų šaškių varžybos. Mūsų gimnazistai užėmė pirmąją vietą! Komandos nariai:
Meda Bytautaitė, Liudvikas Gudas, Egidijus Jarašiūnas ir Dovydas Pinas. Sveikiname!
Krepšinis

Konkurso logotipas

Regione užėmėme antrą vietą! Gaila, kad
nusileidome Panevėžio Juozo Miltinio gimnazijai
vos per 1,5 taško...

Baigėsi II–IV klasių vaikinų krepšinio SK „CLARUS“ taurės pirmenybių varžybos. I vieta atiteko
4b klasei, antra – 3a klasei, o treti liko 2b klasės
vaikinai.
Taip pat baigėsi pirmų klasių merginų krepšinio varžybos, kurios vyko nuo vasario iki balandžio
mėnesio. Balandžio 11 dieną buvo apdovanojimų
ceremonija. Pirmą vietą užėmė 1e klasė, antrą – 1b,
o trečią – 1a. Pirmosios vietos nugalėtojoms buvo
įteikta taurė, kurią skyrė sporto klubas „CLARUS“.
Taip pat prizinių vietų laimėtojai apdovanoti saldžiaisiais prizais. Iš kiekvienos klasės buvo išrinkta
rezultatyviausia žaidėja.
Varžybos praėjo sklandžiai ir be traumų. Jos
buvo trečiokių Živilės Mačiukaitės ir Gabijos
Šulčiūtės projektinis darbas.
Informuojame

***
Balandžio mėnesį MA ir gimnazijos psichologė
organizavo video darbų konkursą „Mano gimnazijoje“, kurio metu klasės bei mokinių komandos
kūrė filmukus mokyklos tema. Video darbuose galėjo atsispindėti viskas, kas vyksta gimnazijoje. Šį
konkursą organizavo Lietuvos kino centras, o Mokinių atstovybė nusprendė jį padaryti mokykloje.
Gimnazistai sukūrė 5 filmus. Varžėsi 4b, 3b,
2b, 1a klasės ir Rūtos Staškevičiūtės komanda.
Koks konkursas be prizų? Rūtos filmukas buvo
išrinktas kaip geriausias ir išsiųstas į respublikinį
etapą. Kitas prizas, kurį įsteigė gimnazijos direktorius, – išvyka. Ją laimėjo 3b klasė. Filmukų vertinimo komisiją sudarė mokytojai Jūratė Rimšienė,

Artimiausios varžybos – lengvaatlečių atskirų rungčių varžybos, kurios vyks gegužės 3 d. Linkime
sėkmės gimnazijos sportininkams!
Gegužės mėnesį vyks futbolo SK „CLARUS“
taurės pirmenybių varžybos. Varžysis šios klasės:
1a, 1d, 3c, 2c ir 3b.
Informaciją rinko Iveta Janušauskaitė
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