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Leidžiamas nuo 1996 m.

Pradėjome naujus mokslo metus
Pasvalio Petro Vileišio gimnazijos mokiniai ir
visa mokyklos bendruomenė naujuosius mokslo
metus pradėjo įspūdingu renginiu.
Šventė prasidėjo Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje, po Šv. mišių visi keliavome į
gimnaziją, kurioje įvyko pirmoji mokslo metų
pamoka su auklėtojais. Pamokos metu dalijomės
vasaros įspūdžiais, aptarėme svarbius reikalus,
išsidalinome tvarkaraščius bei, radę laisvą minutę,
bendravome su klasės draugas.

Po pirmosios pamokos visos klasės rinkosi
prie Petro Vileišio paminklo. Sveikinimo žodį tarė
direktorius Viktoras Rimša, kuris linkėjo mokiniams sėkmės bei kantrybės semiantis žinių. Taip
pat žodį tarė Lietuvos Respublikos Seimo narys
Antanas Matulas bei Pasvalio rajono savivaldybės
tarybos narys, verslininkas Rimas Želvys, Gimnazijos tarybos pirmininkė Ilona Balčiūnaitė ir
Mokinių atstovybės pirmininkė Evelina Sakalauskaitė. Šventės metu buvo dalijamos rajono
savivaldybės padėkos, kurias gavo tautinių šokių
kolektyvas „Apynėlis“ bei jų vadovė Nida
Sakalauskienė, mokytojos Gita Dulevičienė,
Virginija Tamulionienė, Regina Grubinskienė.
Iš mokinių apdovanojimą gavo 3e klasės mokinys
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Benas Janušonis: „Kai išgirdau, kad esu kviečiamas atsiimti diplomo už laimėtą pirmąją vietą
„Pangea“ matematikos konkurse, negalėjau
nuslėpti džiaugsmo. Labai džiaugiuosi, kad buvau
pastebėtas už pastangas moksluose bei aukštus
pasiekimus konkursuose. Vasaros pradžioje gavau
200 eurų premiją, kuri skatina mane siekti dar
aukštesnių tikslų. Žinoma, už šiuos pinigus
nusipirkau programas, skirtas dar aukštesniam
mano išsilavinimui, o likusius pinigus žadu
taupyti“.
Verslininko Rimo Želvio premijomis apdovanoti praeitų mokslo metų aktyviausieji mokiniai
bei mokytojai. Tai 4-okės Rūta Staškevičiūtė ir
Evelina Sakalauskaitė. Evelina sako: „Rugsėjo 1osios šventėje man, kaip Mokinių atstovybės
pirmininkei, buvo suteiktas sveikinimo žodis.
Jaučiau didelę atsakomybę, todėl, gerai apgalvojusi, savo ir Mokinių atstovybės vardu visiems
gimnazistams nuoširdžiai palinkėjau to, ką pati
labiausiai įvertinau per prabėgusius trejus metus
čia, gimnazijoje: apsupti save įkvepiančiais žmonėmis, pasitikėti savimi ir žinoti, jog darbu gali
pasiekti viską. Taip pat užpuolus sunkumams
išlikti pozityviems, nepamiršti, jog gerų akimirkų
visada daugiau, ir mokslo metus praleisti taip, jog
įsimintų kaip prabėgusios atostogos. Po sveikinimo
žodžio buvau maloniai nustebinta gavusi Rimo
Želvio premiją už iniciatyvumą, kūrybiškumą bei
įgyvendintus projektus. Tikrai nesitikėjau, būsianti
atrinkta premijai, tačiau be galo džiaugiausi, jog
per praeitus metus su dideliu atsidavimu atlikti
darbai Mokinių atstovybėje neliko nepastebėti.“
Taip pat apdovanota mokytoja Inga Jakubonienė.
Tikėkimės, kad šias metais aktyvių mokytojų
bei mokinių bus dar daugiau. Taip pat redakcijos
vardu norėčiau visiems palinkėti stiprybės, ryžto,
fantazijos, neišdildomų įspūdžių ir nuostabių
akimirkų šiais mokslo metais. Su nauja mokslų
metų pradžia, mielieji!!!
Patricija Mažeikaitė
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Pasvalys – tai mes
Praeitą savaitę nuaidėjo Pasvalio 520-asis gimtadienis. Nuo pat ketvirtadienio iki sekmadienio
mieste vyko įvairiausi renginiai šiai progai
paminėti.
Jubiliejinė šventė prasidėjo rugsėjo 14 dieną
Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekoje, kurios
salė buvo sausakimša žmonių, norėjusių susitikti su
kraštiečiu rašytoju Kaziu Saja.
Produktyvesnė buvo rugsėjo 15 diena. Pasvalyje vyko keletas įvairaus pobūdžio renginių,
kuriuose buvo galimybė apsilankyti: konferencija
„Pasvalio krašto gyvenimo būdas ir tradicijos“,
mūsų gimnazijos sveikatingumo šventė, Pasvalio
rajono menininkų klubo „Rats“ parodos atidarymas, draugiškos krepšinio rungtynės. Tačiau pats
ryškiausias ir įspūdingiausias buvo penktadienio
vakaras. 20 valandą Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo
bažnyčioje vyko muzikos ir šviesos misterija,
nustebinusi visus kraštiečius ir svečius, bei iškart
po to pirmą kartą mūsų mieste, Vytauto Didžiojo
aikštėje, – Baltoji vakarienė, subūrusi tikrai
nemažą kiekį dalyvių ir savanorių, kurių dauguma
buvo mūsų gimnazistai.

Martyno Mažuolio nuotrauka

Šeštadienį, pagrindinę Pasvalio jubiliejaus dieną, nuo ankstyvo ryto mieste jau šmėžavo mugės
prekybininkai, buvo galima išgirsti pirmuosius
akordus scenoje bei dalyvauti įvairiose veiklose ar
susipažinti su Pasvalyje veikiančių organizacijų
veikla. 12 valandą vyko iškilmingas Lietuvos,
Europos Sąjungos, Pasvalio miesto vėliavų pakėlimas, vėliau – gražiausių sodybų, rajono seniūnijų,
sporto žaidynių apdovanojimai, šimtmečio dainų
koncertas, Žiemgalos galiūnų lygos baigiamasis
etapas. Ir, tikriausiai, vienas aktualiausių renginių
gimnazistams šventės metu – Jaunimo erdvėje
vykstanti diskusija demokratijos bei pilietiškumo

tema, kurią vedė garsus visuomenės veikėjas
Giedrius Drukteinis.
Šeštadienio vakarą nuspalvino muzikiniai
„Liūdnų slibinų” ir Donato Montvydo pasirodymai
bei nepakartojamo grožio fejerverkai. Na, o sekmadienį Šv. Mišios ir Lietuvos kultūros centrų vadovų
choro koncertas bažnyčioje pabaigė šiemetinį
jubiliejinį miesto gimtadienį.
Aistė Mažuolytė

Susitikimas su Andriumi Tapinu
Rugsėjo 20 dieną gimnazijoje lankėsi žymus
Lietuvos žurnalistas, laidų vedėjas ir rašytojas
Andrius Tapinas. Mūsų gimnazijos mokiniai
turėjo galimybę pažinti ir pabendrauti su šiuo
talentingu žmogumi.
Andrius Tapinas papaskojo apie save, davė
naudingų patarimų, pasidalino savo patirtimi. Visa
salė ne kartą per susitikimą plyšo juokais. Žurnalistas patarė mokiniams investuoti į save, papasakojo daug pamokančių gyvenimiškų istorijų,
pateikė daug šiuolaikinio gyvenimo tiesų. Visus
mokinius privertė susimąstyti.
Paklausiau gimnazijos mokinių, ką mano apie
šį susitikimą. Visi apklausti mokiniai apie šį
susitikimą atsiliepė teigiamai. Štai keletas nuomonių: „Man labai patiko pasiklausyti protingai
mąstančio žmogaus, paklausyti, kaip jis žiūri į
gyvenimą. Manau, tikrai pasinaudosiu jo pasakytais naudingais patarimais“; „Susitikime labiausiai
patiko A. Tapino šiuolaikinio jaunimo supratimas
ir perpratimas. Jis nebuvo iš tų, kurie peikia jaunąją
kartą ir ja skundžiasi. Susitikimas sukėlė labai gerų
emocijų, buvo įdomu klausytis, dvi pamokas
praleidau ne veltui“; „Tokių daug patirties, motyvacijos ir išmonės turinčių žmonių Pasvalyje –
retas, todėl pamatyti tokią asmenybę kaip Andrius
Tapinas buvo nepakartojama. Klausydama jo jaučiausi vis daugiau motyvuota kurti, veikti, investuoti į save ir daryti dar daug įvairių dalykų. Jo
kalba priverčia susimąstyti ne vien apie save, savo
veiksmus, aplinkinius, bet ir apie aplinką, šalį
kurioje esi, o tai naudinga ir kalbant apie savivertės
kėlimą, saviugdą, ir apie pastangas veikti mūsų
valstybės labui“; „Po paskaitos suvokiau, kad A.
Tapinas tikrai neeilinė asmenybė.“
Tikiuosi, kad gimnazijoje šiais mokslo metais
apsilankys dar daugiau tokių motyvaciją keliančių
žmonių.
Greta Bedalytė
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Konkursas Panevėžyje
Panevėžyje nuo 2013 metų vykdomas
projektas ,,Jaunųjų kūrėjų galimybių tribūna
NEVĖŽIS“ su šūkiu ,,Pastebėk kuriantį“. Kasmet į
konkursą kviečiami dalyvauti jaunieji kūrėjai –
literatai ir iliustruotojai – iš Panevėžio apskrities.
2016 metais konkursą laimėjo ir sidabrinę
Nevėžio statulėlę gavo Kotryna Kraptavičiūtė, o
Viktorija Muralytė buvo apdovanota specialiuoju
prizu.

nančią pabaigą, nustebinančią savo intriga. Nevalingai prisimeni O. Henrio novelių dėlionę...
Viktorija pasirinko poezijos kūrėjos kelią. Ir,
atrodo, tas kelias per metus paplatėjo žodynu,
tematika, net forma. Yra jau tarmiškai parašytų
eilių.“

Kasmet šio konkurso dalyvių kūryba sudedama į almanachą ,,Nevėžis“. Sausio mėnesį bus
skelbiami laureatai, tikimės, kad tarp jų ir vėl bus
mūsų gimnazijos literatės.
Šiemet į konkursą vėl įsijungė mūsų gimnazijos literatai: Viktorija Muralytė, Rūta Staškevičiūtė ir aš, Justė Kačerauskaitė. Mūsų kūryba jau
paskelbta Panevėžio miesto dienraščio ,,Sekundė“
birželio 28 dienos numeryje. Įžanginiame straipsnyje visos kūrėjos trumpai pristatytos:
,,Viktorijos Muralytės ir Justės Kačerauskaitės
kūrybos jau galėjome skaityti prieš metus
,,Panevėžio balse“ ir ,,Jaunųjų kūrėjų almanache
2016“, o Rūta Staškevičiūtė į jaunųjų kūrėjų galimybių tribūną įkopė pirmą kartą. Ji pateikia ir
prozos, ir poezijos kūrinių, tačiau iš karto galima
teigti, kad Rūta jau išsirinko mėgstamas spalvas.
Tai kūrėjui labai reikalinga.

Apie Justę ir Viktoriją galima pasakyti, kad jos
taip pat sparčiai bręstančios individualybės.
Justė akivaizdžiai smulkiosios pozos atstovė ir
jai sekasi kurti. Atrodo, nelabai smarkiai tekančiame laike kūrėjai pavyksta surasti netikėtai iššau-

Bibliotekos premija
Rugsėjo 7-ąją dieną įvyko kas trejus metus
rengiamo M. Katiliškio viešosios bibliotekos
premijos konkurso apdovanojimai ir Skaitymo
suolelio atidengimas. Renginys pavadintas
literatūriniu-muzikiniu jaunimo šėlsmu, o jį vedė
buvęs mūsų gimnazijos mokinys Jonas Nainys, dar
žinomas kaip Jovani. Šiemet Pasvalio M. Katiliškio
biblioteka konkursą, skirtą M. Katiliškiui atminti,
paskelbė jau 17-ą kartą. Į konkursą kviesti kūrėjai
nuo 15 iki 35 metų pristatyti rašto, dailės darbus,
fotografijas ir filmus.
Konkurse dalyvavo ne tik pasvaliečiai, bet ir
kūrėjai iš Joniškio, Vilniaus, Šiaulių, Kupiškio,
Klaipėdos, Kauno ir kitur. Dalyvavo ir mūsų gimnazijos mokiniai: aš, Justė Kačerauskaitė (prozos
sekcijoje užėmiau 2-ąją vietą), buvusi gimnazistė
Kotryna Kraptavičiūtė (1-oji vieta poezijos sekcijoje) bei Viktorija Muralytė (poezijos sekcijoje
2-oji vieta). Laureatams skirtos piniginės premijos.
Renginyje koncertavo muzikinė grupė ,,Marabu band“, mūsų gimnazijos gitaristai, vadovaujami Sigito Paliulio, Faustas Petriškis, gitara grojo
ir Pasvalio muzikos mokyklos mokytojas Juozas
Svetikas.
Gaila, bet į šį jaunimui skirtą renginį atvyko
nedaug jaunimo, nors renginys vyko po pamokų.
Justė Kačerauskaitė
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Susitikimas su kraštiečiu

Rugsėjo 14 dieną Pasvalio Mariaus Katiliškio
viešojoje bibliotekoje lankėsi mūsų kraštietis,
Lietuvos rašytojas,
visuomenės veikėjas bei
Nepriklausomybės Akto signataras Kazys Saja.
Rašytojas susitikime pasakojo apie vaikystę, kuri ir
paskatino jį įsitraukti į nuostabų vaizduotės, meno
bei kūrybiškumo pilną rašytojų pasaulį.
Rašytojo vaikystė nebuvo lengva. Mokykloje
vaikai šaipydavosi iš jo išvaizdos, būdo, padėties.
Tačiau būtent šis gyvenimo etapas įkvėpė rašytoją
parašyti ir išleisti pirmąją apsakymų knygelę
„Klumpės“, kurią dauguma skaitome iki šiol.
Knyga „Skudurėlių takas“ taip pat turi istoriją.
Mat, Kazys Saja augo neturtingų ūkininkų šeimoje,
tad kiekvienas daiktas turėjo savo vertę ir buvo
saugomas. Rašytojas prisimena, kai buvo dar
mažas, teta išaugtus drabužėlius sukarpydavo ir
pindavo iš juostelių takelius. Taip ir kilo mintis
knygą pavadinti „Skudurėlių takas“. Šia istorija
rašytojas norėjo pasakyti, kad gyvenimas ne
visuomet bus rožėmis klotas. Gyvenime atsitiks ne
tik gerų, bet ir blogų dalykų, tačiau dėl to pasaulis
nenustos suktis. Jeigu gyvenime būtų viskas nuostabu, ar bebūtų įdomu gyventi?
Nors ir rašytojo gyvenimas nebuvo saldus, jis
niekada nenuleisdavo rankų ir visada stengdavosi
išlikti pozityvus, stengdavosi išlikti savimi. „Nesistenkim būti į ką nors panašūs, nes Dievas nesukūrė nieko panašaus. Nei sraigės, nei tos pačios
snaigės, nei medžio, nei žmogaus. Būkim savimi...“ – šiais žodžiais K. Saja įkvėpė ne vieną
klausytoją. Dėkojame mūsų kraštiečiui už šią
nepamirštamą paskaitą.
Patricija Mažeikaitė

Europos kalbų diena
Rugsėjo 26 dieną Europoje švenčiama šventė,
skirta Europos Sąjungos kalboms. Rugsėjo 25
dieną, per šeštą pamoką, šventę paminėjo ir mūsų

gimnazijos pirmokai. Jiems teko pristatyti burtų
keliu gautas šalis.
Šiais metais idėja buvo pristatyti visas Lietuvos kaimynines šalis. Kadangi rusų kalbą dauguma
gimnazistų mokosi ir ši kalba yra artima, ją pakeitė
į estų kalbą. Pirmokai turėjo trumpai pristatyti
atstovaujamą šalį ir padainuoti dainą tos šalies
kalba. Klasių pasirodymus ir pristatymus vertino
mokytojų komisija.

Visos klasės pasirodė puikiai. Labiausiai sužibėjo 1a ir 1b klasės. Šių klasių pasirodymų metu
publika plojo labiausiai. 1a nuotaikingai, humoristiškai ir linksmai perteikė lenkišką dainą ir gavo
apdovanojimą už geriausiai atliktą dainą užsienio
kalba. Ne prasčiau pasirodė ir 1b klasės mokiniai.
Jie apdovanoti už geriausiai parengtą šalies pristatymą. Jų pasirodymas buvo rimčiausias ir daugiausiai repetuotas. Puikiai matėsi, jog ši klasė įdėjo
daug darbo.

Martyno Mažuolio nuotraukos

Šventės pabaigoje vyko viktorina, buvo
dalijami apdovanojimai bei padėkos. Šventę stebėję mokiniai liko maloniai nustebinti pasirodymais.
Greta Bedalytė
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Viktorija Muralytė
Kvaps

Justė Kačerauskaitė
Pakelk akis ir pasigėrėk
Iš novelių triptiko ,,Išeik. Sustok. Pasigėrėk“

Aš sustojau bekraščiame lauke, pilname
žmonių. Jie visi buvo pasiskirstę ir susibūrę į
skirtingas minias: tai didesnes, tai mažesnes, iš tolo
mirgančias vienos ar kitos spalvos aprangomis, iš
kurių buvo galima atspėti jų profesiją ar organizaciją.
Man pavykdavo prasibrauti į vieną ar kitą
minią ir niekas manęs nė nepastebėdavo.
Viena minia buvo apsupusi nemažą narvą,
kur kovėsi liūtas su trimis brangiais grynaveisliais
medžiokliniais šunimis. Šunys buvo labai dideli ir
stiprūs, bet argi jiems kovoti prieš liūtą? Ir žmonės
aikčiodami grožėjosi narsaus trejeto mirtimi liūto
nasruose. Vieno po kito. Kova lyg ir baigėsi, bet
žmonės nesiskirstė. Pasišlykštėjęs išėjau iš tos
vietos.
Antroji minia irgi glaudžiai supo kažkokį
reginį. Atsiprašinėdamas broviausi centro link, o
pasistiebęs išvydau puošnius paveikslo rėmus
aplink baltą lapą su apatiniame dešiniajame kampe
nupieštu tuščiaviduriu raudonkraščiu trikampiu,
kurio centre puikavosi akis. Visi garsiai stebėjosi,
žvelgdami į paveikslą ir nutaisę susimąsčiusius veidus. Atsidusau, pakraipiau galvą ir ėmiau alkūnėmis skintis kelią atgal.
Trečioji minia dejavo iš gailesčio ir liūdesio,
žvelgdami į sulysusių nuo bado afrikiečių šeimą,
ketvirtoji drebėjo, žiūrėdami į karo ir terorizmo
vaizdus per televizorių, penktojoje žmonės vieni su
kitais apkalbinėjo kaimynus, šeštojoje visi nepadoriai elgėsi, svaiginosi ir keikėsi. Žvelgiau tolyn
nuo kalno: visos minios spietėsi aplink savo stebimus objektus ir jais... gėrėjosi. Mačiau labai mažai,
vos vieną kitą žmogų, kuris ištrūkdavo iš minios ir
pradėdavo nustebęs žvalgytis po lauką.
Septintoji minia elgėsi... itin keistai. Kai kurie žmonės gulėjo ant žalios žolės ir žiūrėjo į dangų, garsiai skaičiavo debesis ir aikčiojo, grožėdamiesi jais. Kiti sėdėjo lotoso poza ir kalbėjosi apie
gamtą, meną, religiją ir žmones. Treti muzikavo,
pasiėmę kankles, gitaras, fleitas ir kitus instrumentus...
Aš priguliau ant žolės šalia jų ir įsižiūrėjau į
nuostabiai žydrą dangų. Ir nurimau.

Tas tėviškės kvaps miels:
Žydinčių pušynų i eglynų,
Pinavijų i dulksnynų.
Mana bemiegių naktų kvaps.
Tep' skaudžė prasiskverbents,
Vos pagalvojs api pirmo meilэ.
Kep bėgdavo įsikabinės
Už motinas gamtas rankų.
Tad aplaidės i nebegrįžės,
Skerdžio savy vaidindams,
Es's kažkuom mandresns
Už palektuos savo tėviškė.
Užsidegės cigarieto, pelens
Kratydavo unt meilas permas,
Nebejausdams jokes sąžinės
Graužaties a gailesče.
Kol' rytэs atsistodavo pri'
Veidrodže ir išsigosdavo,
Pamatės sava atvaizdo –
Toke baisumą gyvule nebūt.
Ka tep' suteršt švento meilэs
Žod, ka tep' užnuodet sava sielo,
Pameršdams švento tėvynės žod'.
Ka tep' pameršt pats sava garbė.
...ka tep pameršt motinas meilэ.
Garbanė
Negrįžta įsimylėjėliais
Kalnų parke pavasaris.
Keturiomis stygomis
Tyliam kambary.
Garbanės mintys
Susiraizgė taip pat
Kaip jos plaukai
Vėjui pučiant.
Kvartetu dejuoja
Arfa garbanės pirštų
Mušama.
Ašaroja.
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Kas slypi už gimnazijos durų
Pokalbis su gimnazijos ugdymo skyriaus vedėja
Loreta Liukpetriene

– Prasidėjo nauji mokslo metai. O kas naujo gimnazijoje?
– Šie mokslo metai gimnazijai bus ypatingi tuo,
kad švęsime mokyklos įkūrimo 95-ąsias metines,
planuojame renginius Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui paminėti. Net 4 meno kolektyvai
ruošiasi Lietuvos šimtmečio dainų šventės „Vardan
tos...“ atrankoms. Jiems nuoširdžiai linkiu sėkmingai įveikti visus etapus, garbingai atstovauti mūsų
mokyklą ir patirti nepamirštamų įspūdžių išskirtinėje šventėje. Džiaugiamės dr. J. Kazicko fondo
paramos dėka atnaujintomis kompiuterių klasėmis,
nauja, puikiai veikiančia įranga 3D klasėje (107
kab.), jaukiomis mokytojų kambario bei Mokinių
atstovybės erdvėmis.
– Šiais mokslo metais yra tik 4 pirmokų klasės.
Kaip manote, kodėl sulaukėme mažiau naujų
mokinių?
– Manau, tai – demografinių procesų išdava. Mokinių mažėja visose Pasvalio rajono mokyklose, ne
išimtis ir mes. Žiūrint į savivaldybės statistinius
rodiklius, matyti, kad perspektyvoje klasių komplektų mažėjimo tendencija išliks. Kad ir kaip būtų
gaila.

– Ar gimnazijos vadovai yra patenkinti abiturientų
brandos egzaminų rezultatais? Kiek gimnazistų
šiemet gavo 100 balų įvertinimus ir iš kokių dalykų? Įdomu, ar daugiau nei ankstesniais metais, ar
mažiau turėjome tokių puikių abiturientų?
– Šių metų brandos egzaminų rezultatais dauguma
mokytojų ir administracija yra patenkinti.
Metodinėje taryboje analizuodami Nacionalinio
egzaminų centro duomenis apie Pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinimo bei Valstybinių
brandos egzaminų rezultatus, mokytojai pasidžiaugė, kad visų dalykų rezultatai yra aukštesni už
šalies vidurkį, išskyrus fizikos brandos egzaminą.
Malonu, kad, lyginant su panašiomis Biržų, Kupiškio, Pakruojo rajonų ir Panevėžio miesto mokyklomis, mūsų gimnazijos mokinių pasiekimai
yra aukštesni. Žinoma, labai džiaugiamės šimtukininkais: Kotryna Kraptavičiūtė aukščiausią įvertinimą gavo už lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, Danguolė Dovydaitytė ir Modestas Rimeikis
– už matematikos, Gabija Balzarevičiūtė, Aušrinė
Jackevičiūtė, Tadas Janeliūnas, Viktorija Stankutė
ir Dovilė Uogintaitė – už anglų kalbos egzaminą.
Manau, jog dauguma gimnazijos mokytojų yra geri
savo srities specialistai, mylintys savo darbą ir
mokinius, siekiantys juos paruošti sėkmingai ateičiai. O kokius rezultatus mokinys gali pasiekti,
daugiausiai priklauso nuo jo paties.
– Tikriausiai ir šiemet kai kurie abiturientai
pasirinko savanorišką tarnybą krašto apsaugoje?
– Pagal auklėtojų duomenis, pateiktus Mokytojų
tarybos rugpjūčio 30 d. posėdyje, karinę tarnybą
pasirinko 5 buvę abiturientai.
– Jūs rūpinatės Mokinių atstovybės veikla. Kokie
yra tos veiklos prioritetai?
– Mokinių atstovybė pastaraisiais metais tikrai
labai aktyvi, turinti daug gražių idėjų ir jas įgyvendinanti, pvz., projektas „Padrąsinti. Įkvėpti.
Palaikyti“, Kino klubo veikla, menų festivalis
„Kočėlas“, Lietuvos moksleivių sąjungos steigimas
ir kt. Smagu, jog šiemet atstovybės gretas papildė
gausus naujokų būrys. Šiuo metu kaip tik vyksta
pasiruošimas pirmininko rinkimams, tariamasi dėl
būsimų pareigų pasidalijimo. Metų veiklas atstovybė planuos jau po pirmininko rinkimų, t. y.
spalio mėn. Manau, pagrindinės veiklos kryptys
bus tokios:
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1) mokinių savivaldos plėtojimas, siekiant
stiprinti klasių seniūnų institucijas bei
sprendžiant aktualias gimnazijos problemas,
2) mokinių savanorystės skatinimas, organizuojant įvairius renginius bei prisidedant
prie kitų institucijų organizuojamų veiklų,
pvz., džiaugiamės, kad net 62 mūsų
gimnazijos savanoriai padėjo organizuoti
įvairius miesto šventės renginius,
3) bendradarbiavimas su kitomis savivaldos
institucijomis, kuriant draugiškumo ir
tarpusavio supratimo atmosferą, puoselėjant
jaukią ir saugią aplinką gimnazijoje.

– Man patinka dirbti gimnazijoje, nes čia daug
įvairios, įdomios veiklos. Čia dirba daug puikių,
kūrybingų, talentingų, šviesių žmonių, mokosi
daug sumanių, žingeidžių, gabių mokinių. Būti
šalia jų – didžiulis džiaugsmas. O kiek dar naujų
veidų, pažinčių ir patirčių! Savo pareigas stengiuosi atlikti, kiek leidžia mano jėgos. Būna, kad
kartais pavargstu, bet pasitenkinimo yra daugiau.

– Gimnazijoje veikia įvairūs būreliai. Kaip Jūs
vertinate jų veiklą? Kokių dar būrelių pageidauja
gimnazistai?
– Šiais mokslo metais gimnazistus kviečia 18
tradicinių, jei taip galima pavadinti, būrelių. Tai –
mokinių mėgstami muzikos būreliai: jaunimo
choras, folklorinis ansamblis „Uzbonėlis“, jaunieji
gitaristai, tautinių šokių kolektyvas „Apynėlis“ ir
modernaus šokio grupė „Smilga“. Aktyvūs
kūrybine prasme yra teatro trupės, jaunųjų literatų,
meninės fotografijos, medžio darbų, dailės ir
dizaino bei keramikos būrelių nariai. Jaunieji
tyrėjai, būsimieji mokslininkai renkasi biotechnologijų, sportininkai – net 4 aktyvaus judėjimo
būrelius. Šių neformaliojo ugdymo programų
pageidavo didelė dalis gimnazistų, dalyvavusių
apklausoje praeitų mokslo metų pabaigoje. Kai
kurie mokiniai pageidavo karatė, šachmatų,
mechanikos, tinklinio, hip-hop šokių, bokso,
programavimo būrelių. Dalis gimnazistų pageidavimų patenkinta vidurinio ugdymo programoje
siūlant pasirenkamuosius dalykus, pvz., mechanikos, tinklinio, programavimo. Be to, mokiniai
gali laisvai rinktis neformalaus vaikų švietimo
programas kitose savivaldybės ugdymo įstaigose,
pvz., karatė, boksas, hip-hopas ir kt.
– O kokius būrelius Jūs lankydavote mokykloje?
Jūs baigėte šią gimnaziją ar kokią kitą mokyklą?
– Aš esu baigusi Saločių vidurinę mokyklą, ten
lankiau chorą, dramos būrelį, išbandžiau dviračių
sportą.
– Ar Jums patinka dirbti skyriaus vedėja? Ar tai
labai sunkus darbas, ar pavargstate?

– O kas Jus labiausiai džiugina gimnazijoje ir kas
liūdina?
– Visada džiugina žmonės: nuoširdūs, šilti, tikri,
labai darbštūs ir geranoriški. Labai graži mūsų
mokyklos istorija, nuostabi Dailės galerija,
prasmingi renginiai. Liūdna, kad dėl nepakankamo
finansavimo negalime tenkinti visų mokinių
poreikių, realizuoti idėjų.
– Ačiū už atsakymus. Linkime Jums sėkmingų
darbų. O ko mums palinkėtumėte?
– Dėkoju už klausimus ir visų redakcijos narių bei
vadovės kantrų triūsą tęsiant laikraščio leidybos
tradiciją. Visada malonu sulaukti naujo „Mokyklos
žinių“ numerio su gimnazijos aktualijomis bei
mokinių kūryba. Jūs mokate gražiai pristatyti
gimnazistų pasiekimus, mokyklos renginius, apžvelgiate rajoninės spaudos publikacijas, atkreipiate dėmesį į problemas. Jums linkiu tikėjimo
savo darbais ir siekiais, atkaklumo ir kantrybės renkant, sisteminant bei skleidžiant žinias, kūrybinių
ieškojimų ir atradimų džiaugsmo, skaitytojų įvertinimo ir pripažinimo.
Jovilė Kazilevičiūtė
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Sveikatingumo šventė „Pasvaliui - 520”
Kadangi oras vargu ar buvo pats tinkamiausias
kasmetinei sporto šventei Smegduobių parke, ji
vyko gimnazijos sporto salėje. Rugsėjo 15 dieną
gimnazistai varžėsi dėl pačių sportiškiausiųjų bei
ryžtingiausiųjų vardo.





Dalyviai susiskirstė komandomis ir dalyvavo
rungtyse išbandydami jėgas „Linksmojoje estafetėje”, „Šokliajame atlete” bei kamuolių mėtymo
užduotyse. Dalyvaujančiuosius įnirtingai palaikė
klasės draugai bei jų auklėtojai.
Nors pamokos buvo sutrumpintos, daugelis
gimnazistų su puikia nuotaika dalyvavo įvairiose
estafetėse bei rungtyse. Sveikinimo žodį tarusi
Pagalbos skyriaus vedėja Jurgita Valuntonienė pabrėžė, jog klasės bus vertinamos ne už pasirodymą
ir rezultatus, bet už klasės masiškumą. Vis dėlto
nugalėtojai išsirikiavo tokia tvarka: tarp pirmų
klasių apdovanojimus gavo 1b klasė, o 3c klasė
apdovanota tortu už aktyvumą. Tarp vyriausiųjų
geriausiais paskelbti 4c klasės mokiniai, o iš
antrokų 1-ąją vietą užėmė 2c ir džiaugėsi puikiais
prizais: tortu bei taure.













Ozonas, apsaugantis Žemę nuo kenksmingų
saulės spindulių, yra mirtinai nuodingas.
Žmogui ozonas yra pavojingesnis už smalkes. Laimei, skirtingai nei bekvapį anglies
monoksidą, ozoną lengva atpažinti – jis
kvepia pelargonijomis.
1983 m. garsi anglų rašytoja Barbara
Kartland per vienus metus parašė 23 romanus. Šis pasiekimas buvo įrašytas į Gineso
rekordų knygą. Iš viso per savo gyvenimą ši
autorė parašė daugiau nei 600 knygų.
Pirmasis garo variklis buvo sukurtas ne
XVII amžiaus pabaigoje, kaip visi paprastai
galvoja, o I a. pr. Kr. Senovės graikų išradėjo Herono iš Aleksandrijos.
Tik 1992 m. Vatikanas oficialiai pripažino,
kad Žemė sukasi aplink Saulę.
Laisvės statula stovi ne Niujorke. Laisvės
sala, kurioje statula stovi, geografiškai
priskiriama Naujojo Džersio valstijai.
Iki XIX a. pradžios batų pora nebuvo
dalijama į batą dešinei ir į batą kairei kojai,
jie abu buvo vienodi.
Neįmanoma čiaudėti atmerktomis akimis.
Žymaus menininko Pablo Pikaso visas
vardas – Pablo Diego Jose Francisco de
Paula Juan Nepomuceno Maria de los
Remedios Crispiniano de la Santisima
Trinidad Martir Patricio Ruis i Pikaso.
Kairiarankiai sudaro ne daugiau kaip 15%
visų planetos žmonių, tačiau tarp įžymių
asmenybių kairiarankių gerokai daugiau nei
15%. Vieni iš garsiausių kairiarankių –
Aleksandras Didysis, Julijus Cezaris, Leonardas da Vinčis, Mikelandželas, Mocartas,
Žana d’Ark, Napoleonas Bonapartas ir
Barakas Obama.
Rokas Stuogis

Manau, jog sveikatingumo šventė, skirta
Pasvalio miesto 520-ajam gimtadieniui, buvo puiki
Redaktorė ir maketuotoja – Patricija Mažeikaitė
proga pabūti su savo klasės draugais bei įsitikinti,
Konsultuoja mokytoja Regina Grubinskienė
Redakcijos adresas – 325 kabinetas
kaip smagu yra sportuoti bei palaikyti puikią fizinę
būklę.
Dominyka Vaitekūnaitė
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