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Kristijono Donelaičio metai

Ar pažįstame Donelaitį?

„Jau saulelė vėl atkopdama budino svietą, / Ir
žiemos šaltos triūsus pargriaudama juokės…“ –
kiekvienas iš mūsų žinome, kad šiais įsimintinais
žodžiais kadaise savo poemą „Metai“ pradėjo
evangelikų liuteronų pastorius K. Donelaitis.
Manau, jog būtų didelė gėda save vadinti lietuviu,
jei nežinotum, kokius įsimintinus ir iki šių laikų
nepamirštamus darbus yra atlikęs šis lietuvių
grožinės literatūros pradininkas, juo labiau, kad šie,
2014-ieji metai prasidėjo minint šio rašytojo 300uosius gimimo metus. Rašytojas gimė valstiečių
šeimoje 1714 m. sausio 1 dieną.
Labiausiai žinomame K. Donelaičio kūrinyje
„Metai” vaizduojamas Rytų Prūsijos lietuvių
valstiečių (būrų) gyvenimas. Jame autorius sukūrė
ryškių baudžiauninkų paveikslų, kaimo buities,
papročių vaizdų, lyrinių gamtovaizdžių. K.
Donelaitis kėlė prigimtinės žmonių lygybės idėją,
aukštino darbą, dorą, žadino lietuvininkų (būrų)
tautinę savimonę, tautiškumą gretino su dorybėmis.
Lietuviškumo idėjos negali būti mada. Deja,
tautiškumas jaunimui nebėra vertybė.
Su K. Donelaičio kūryba susipažįstame
mokyklos suole, teatro scenoje. Kaip šį jubiliejų
paminės Pasvalio Petro Vileišio gimnazija?

„Ar netapo Lietuvos visuomenei Kristijono
Donelaičio „Metai“ didingu pakelės paminklu –
garbinamu, bet nebyliu, iš gyvos šių dienų kultūros
išstumtu tekstu?“ Šį klausimą, svarstydamas apie
Donelaitį, uždavė filosofas Darius Kuolys. Ir išties
dauguma mūsų Kristijono Donelaičio „Metus“
skaitome tik literatūros pamokų metu.
Kodėl iš šio neišsemiamo kultūros šulinio
minčių semiamės retai? Pabandysiu atsakyti pati:
pirmiausia skaitydami šį kūrinį menkai žinome
apie epochos ypatingumą ir aplinkybes, kuriomis
šis kūrinys buvo sukurtas, be to, analizuojant
„Metus“ nuolatos pabrėžiamas archajiškumas,
metro ypatybės. O išties tai kupinas pokštų ir
humoru „papuoštas“ kūrinys, herojai ryškūs,
nuspalvinti kasdienybės, tačiau joje nepranykę, o
kaip tik buityje atskleidžiantys savo ypatingumą.
Kristijonas Donelaitis, pasak amžininkų,
kilęs iš „tikrųjų lietuvių laisvųjų valstiečių“,
išsilavinęs, apsišvietęs, gerai išmanęs Antikos
filosofiją ir literatūrą, vokiškai rašęs filosofinius
eilėraščius, citavęs. Draugus ir pažįstamus skatino
mokytis lietuvių kalbos, būti ištikimiems
lietuvybei. Taigi Donelaitis sau, draugams ir
būsimiems kunigams
kėlė uždavinį išlikti
dirbančiais „gerais lietuviais“, šios vertybės
atsispindi ir jo paties kūryboje.
Galbūt gimnazistams įdomu sužinoti, kodėl
Donelaičiui gyvam esant „Metai“ nebuvo išspausdinti? Pasirodo, kūrinys, kurį mes skaitome
šiandien, yra šiek tiek kitoks, nei jį parašė
Donelaitis. Liudvikui Rėzai „Metus“ redaguojant,
buvo praleisti ne tik šiurkštesni žodžiai, bet ir kai
kurios prieš vokiečius nukreiptos eilutės, taigi
galima spėti, kad „Metai“ savo laiku buvo gana
maištingas ir „pavojingas“ kūrinys, kuriame atvirai
išsakytos autoriaus mintys galėjo tapti rimta
kliūtimi šiam kūriniui išvysti pasaulį, Kristijonui
Donelaičiui dar gyvam esant.
Nukelta į 2-ą puslapį
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Atkelta iš 1-o puslapio

Vileišiečių krikštynos

Skaitydama Donelaičio „Metus“ radau
šiuolaikiniam lietuviui „neįkandamų“ žodžių:
kuočė, glupus, zapostas, rabatas, kakalis, plečka,
plyčkus, grečna ir šoblė. Radau daug daugiau
žodžių, kurie iš dabartinės lietuvių kalbos pamažu
išnyksta, bet man gerai suprantami (moku šiek tiek
rusiškai, skambėjimas panašus). Štai keletas jų:
čėsas, pekla, zūbai, kožnas, karčema, razumas,
gromata, kuknė ir šmotas. Sudomino užuomina
apie dolerius – „Metuose“ buvo deramasi dėl
samdinio algos: ,,ant metų dolerių dešimt”. Nustebau, nes, mano manymu, doleris amerikietiška
valiuta. O kodėl Donelaitis dolerį mini, išsiaiškinau
naršydama internete: pasirodo, „doleris“ yra
vokiečių kilmės žodis, nusakantis sidabrinę
monetą, nieko bendro neturintis su Amerikos
doleriu. Štai kokių įdomybių galima rasti ten, kur
net neieškojai.

Kiekvienais metais į Vileišiečių organizaciją
įstoja naujų mokinių. Vileišiečių veikla yra labai
naudinga ir įdomi. Jie dalyvauja įvairiuose renginiuose, daug kur keliauja ir užsiima gražia veikla.
Šiemet į Vileišiečių organizaciją įstojo gausus būrys pirmokų. Tai labai nudžiugino vadovę,
istorijos mokytoją Birutę Palijanskienę. Iš 1a ir 1b
klasių stojo beveik visi mokiniai, įstojo ir keli iš 1c
klasės. Istorijos mokytoja per pamokas pasakojo
apie organizacijos veiklą ir labai sudomino.
Kaip pastebėjo visi stojantieji, viskas daroma
labai griežtai ir suplanuotai. Buvo paskirtos repeticijos, per kurias repetavome, kaip viskas vyks
renginyje. Renginyje buvo labai daug garbių
svečių, taip pat ir Petro Vileišio ainė Dalia Klongevičiūtė-Strazdienė, kuri mus krikštydama barstė
ant galvos grūdus. Visi turėjome pasakyti
priesaiką, sudainuoti Vileišiečių himną. Renginį
papuošė mokyklos choras, šokėjai. Viskas vyko
sklandžiai ir tvarkingai, džiaugiamės, kad vadovė
liko patenkinta mumis.
Laukiame, kada pradėsime savo vileišietišką
veiklą. Visi pirmokai labai laimingi ir patenkinti,
įstoję į organizaciją, nors pripažįstame, kad per
repeticijas buvome labai griežtai mokomi, tačiau
dėl to per renginį pasirodėme puikiai.
Štai pirmokų mintys apie krikštynas:
„Krikštynos buvo geros, įdomios, labai daug
įspūdžių“, – Skaidrė, 1b;

Manau, kad 2014-uosius paskelbus Kristijono Donelaičio metais mums atsirado puiki proga
pažvelgti į Donelaitį kitaip, paieškoti dalykų, kurie
aktualūs išliko iki šiolei. Ruošdama šį straipnį
radau tokius kito Lietuvos klasiko – Maironio
žodžius: „...Man rodos, kad ne vienas iš mūsų savo
praeity atsimena Donelaičio vardą, kursai prakalbėjo į jo širdį ir jausmus. Tokie praeities vardai
daug nusveria. Drąsiau žmogui kovoti, kuomet jis
jaučiasi ne vienas. (...) tai dvasios milžinai, tai
žvaigždės, kurios aukštai šviečia ir kelią rodo.“
Taigi iš dalies Donelaičio kūrybos dėka augo ir
Maironis, ir Vydūnas, ir daugelis kitų lietuvių
literatūros kūrėjų. Turime galimybę augti ir mes,
prisiliesdami prie šio neišsenkančio šaltinio.
Monika Valuntonytė

„Patiko, didžiuojuosi įstojusi ir
priklausau vileišiečiams“, – Domantė, 1c;

kad

„Labai geri įspūdžiai, labai patiko. Tikrai
buvo verta ten įstoti“, – Andželika, 1a;
„Krikštynos buvo tikrai įdomios, patiko
renginys, viskas buvo tiksliai, griežtai suplanuota.
Buvo garbė būti tarp pradedančiųjų vileišiukų.
Dėkoju organizatoriams už šį renginį“, –
Mantvydas, 1a;
„Krikštynos labai patiko, buvo džiugi
nuotaika ir iškilminga pabaiga“, – Jokūbas, 1a;
„Man labai patiko. Renginys vykęs, buvo
daug žmonių“, – Tomas, 1a.
Iveta Janušauskaitė, 1a
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„Renkiesi profesiją – susikuri ateitį“

Nuomonės apie konferenciją
„Renkiesi profesiją – susikuri ateitį”
Sausio 17 dieną mūsų gimnazijoje vyko parodos-konferencijos „Renkiesi profesiją – susikuri
ateitį“ susitikimai su įvairiomis aukštesniojo ir
aukštojo mokslo įstaigomis. Šis kasmet vykstantis
renginys man vis labiau patinka. Šiemet atvyko ir
Vilniaus universitetas, kas mane labai nudžiugino.
Turėjome puikią progą išgirsti apie VU iš buvusios
mūsų gimnazijos mokinės lūpų.
Manau, šis renginys yra aktualus ir labai
naudingas visam jaunimui. Taip galime susipažinti
su įstaigomis, kuriose norime studijuoti, iš arčiau.

2014 m. sausio 17 d. Pasvalio Petro Vileišio
gimnazijoje įvyko paroda-konferencija „Renkiesi
profesiją – susikuri ateitį“. Šiais metais į mokyklą
sugužėjo rekordiškai didelis svečių būrys – sulaukėme atstovų iš 10 universitetų, 11 kolegijų, 2
profesinio rengimo centrų, 2 studijas užsienyje siūlančių įstaigų. Šiais metais konferencijos metu
vyko studentų ir moksleivių krepšinio varžybos,
dalyvavo VGTU, ASU, Pasvalio Petro Vileišio
gimnazijos krepšinio komandos, Konferencijojeparodoje aukštosios ir profesinio rengimo mokyklos pristatė studijų programas, paaiškino įstojimo
sąlygas – taip prisidėjo šviečiant Pasvalio rajono
jaunimą. Konferencijos dalyviai gavo informaciją
apie 2014 m. studijų sąlygas ir naujoves.
Šis renginys ypatingas dar ir tuo, kad dalis
renginio svečių pristatė praktinio profesijų pritaikymo galimybes: Kauno technologijos kolegijos
atstovai demonstravo akumuliatorių kokybės
nustatymo, diagnostinius tyrimus su „Bosch“
įranga, Lietuvos verslo kolegija pasakojo apie
interneto panaudojimą mokantis kalbų. Biržų
technologijų ir verslo mokymo centro atstovai
demonstravo apdailininko, floristo, virėjo profesiją:
kepė pyragus, komponavo floristines kompozicijas.
Koncerto metu šoko puikūs studentų
saviveiklos kolektyvai iš Kauno technologijos
kolegijos, KTU Panevėžio filialo šiuolaikinių šokių
kolektyvas, Biržų technologijų ir verslo mokymo
centro saviveiklos kolektyvas, ASU sportinės
aerobikos grupė.
Mokiniai dalyvaudami tokiuose susitikimuose turi progą susipažinti su profesijų gausa,
patys išsiaiškinti reikšmingus dalykus renkantis
profesiją. Tikimės, kad ir ateinančiais metais šis
renginys įvyks, sukviesdamas dar daugiau svečių.

Rūta Kaminskaitė, 3 kl.

***
Pirma sekcija, į kurią ėjau, buvo Šiaulių
valstybinės kolegijos verslo ir prekybos skyrius. Iš
tiesų nelabai pamenu, ką ten pasakojo, nes man
pasirodė gan nuobodu. Antroji sekcija buvo Kastu
International. Ten pasakojo apie studijas užsieny.
Nors vaikinas net nesistengė įdomiai papasakot,
bet, kaip visada, Kastu skaidrės viską atpirko.
Kadangi mane domina studijos užsienyje, tai
sekcija man pasirodė įdomi bei naudinga. Pasakė
dalykų, kurių nežinojau, pavyzdžiui, apie stipendijas Danijoje, ir panašiai.
Dovilė Macijauskaitė, 3 kl.
***
Buvau 20-oje ir 16-oje sekcijose. 20-oje
sekcijoje paskaitą mums vedė buvusi gimnazistė
Karolina Kuodytė. Ji smulkiai papasakojo apie
Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakultetą,
biomedicinos mokslus, kodėl ten verta studijuoti,
kokie konkursiniai balai norint įstoti, kokios
galimos praktikos, veiklos po paskaitų. Labiausiai
man patiko 16-oje sekcijoje. Joje studentai iš KTU
stengėsi žaismingai ir informatyviai mums
papasakoti apie KTU studijas bei kasdienį studentų
gyvenimą. Taip pat jie griovė mitus, rodė įvairius
cheminius, fizikinius bandymus su ugnimi,
gyvsidabriu, neonu, vakuumu. Šie bandymai paliko
man didelį įspūdį, todėl nė kiek nesigailiu pabuvusi
paskaitoje.

Gabija Ruseckaitė, 2 kl.
Monika Valuntonytė
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Paminėjome Kristijoną Donelaitį ir
teatro mokytoją Gintarą Kutkauską
O, mūs šventas lietuviškas žodi,
Kaip ramunė mūs žemėj pražydęs,
Iš gimtųjų viensėdžių ir sodžių
Tu skambėk stebuklingas ir didis!
(Bernardas Brazdžionis)

2014 metai pavadinti Kristijono Donelaičio
metais, nes sukanka 300 metų, kai garsios poemos
„Metai“ autorius gimė. Todėl ir meninio skaitymo
konkursas šiemet skiriamas pirmajam lietuvių rašytojui. Konkurse, kuris vyko sausio 20 d., dalyvavo
9 gimnazijos mokiniai, kurie skaitė K. Donelaičio
poemos ištraukas arba apie jį sukurtas eiles.
Skaitovus vertino komisija: lietuvių kalbos mokytojos B. Lasauskienė ir R. Grubinskienė bei
Pasvalio teatro aktorius, režisierius S. Paliulis.
Sausio 20-ą sukako metai, kai mirė teatro
režisierius, teatro mokytojas Gintaras Kutkauskas.
Trečiokės gimnazistės Austėja Černiauskaitė ir
Beatričė Korsakaitė renka medžiagą ir rengia
knygą apie šią asmenybę. Renginio pradžioje jos
skaidrėmis ir pasakojimu pristatė režisierių, jo
veiklą Pasvalyje ir gimnazijoje, o jau sukauptą
medžiagą, sudėtą į aplanką „Paukštis aš...“, įteikė
gimnazijos direktoriui. Uždegusios atminimo
žvakę, merginos visus paprašė Tylos minute
pagerbti režisierių.

Režisierius Gintaras Kutkauskas dažnai būdavo susirūpinęs

Visi skaitovai už pasirengimą konkursui
buvo apdovanoti žurnalais „Šiaurietiški atsivėrimai“, o komisija išrinko keturis gimnazistus, kurie
sausio 31 dieną dalyvavo rajono konkurse.
Komisijos manymu, ten pasirodyti buvo verti šie
gimnazistai: Juozas Balzarevičius (4d), Julija
Rastauskaitė (3d), Dovydas Palijanskas (3d) ir
Agnė Barauskaitė (2d).
Laura Konaržiauskaitė

Literatės Krinčine
Literatų būrelio narės savo kūrybą skaitė tradiciniuose poezijos skaitymuose „Užgimimo šviesoj“, vykusiuose gruodžio 21 d. Krinčine, poetų
Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinėje
sodyboje.

Dovilė Vilkevičiūtė

Laura Konaržiauskaitė

Filologų konkursas
Sausio 17 dieną, penktadienį, vyko 46-asis
rajono jaunųjų filologų konkursas. Konkursui
buvo pateikti net 24 keturi darbai iš 4 mokyklų:
Pasvalio Svalios pagrindinės, Vaškų pagrindinės,
Joniškėlio Bitės-Petkevičaitės gimnazijos bei Petro
Vileišio gimnazijos, iš kurios ir buvo daugiausia
dalyvių. Šiais metais iš aštuonių sekcijų: poezijos,
prozos, dramos, kalbos, literatūros mokslo ir kritikos, vertimų, publicistikos ir esė bei tautosakos,
gausiausia sekcija – vertimai. Tai buvo labai netikėta, nes pernai šioje sekcijoje buvo mažai darbų.
Per konkursą vertintojai kalbėjo su kiekvienu
dalyviu, pagirdavo, pakritikuodavo jų darbus,
užduodavo įvairiausių klausimų. Kiekvienas dalyvis paskaitė po vieną iš savo darbų, supažindino
kitus su savo kūryba.
Po visų dalyvių kūrybos aptarimo vyko
smagiausia dalis – apdovanojimai. 3-iąsias vietas
užėmė mūsų gimnazistės Aivita Gegevičiūtė (poezijos sekcija), Milda Čepaitytė (prozos sekcija),
Žydrūnė Reižytė (vertimų sekcija). 2-ąsias vietas
pelnė Dovilė Vilkevičiūtė (poezijos sekcija), Eglė
Stanislovaitytė (vertimų sekcija) bei Gabija Zigmuntaitė (tautosaka). O 1-ąsias vietas laimėjo
Rūta Kaminskaitė (tautosaka), Justas Petrulis
(vertimas iš prancūzų kalbos) ir Rasa Reižytė
(taip pat vertimas). Nugalėtojų darbai siunčiami į
tolimesnį – šalies – etapą. Linkime jiems sėkmės!
Milda Čepaitytė
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Naktis

Deimantė Sventožeckytė
***
Užges saulė visuos namuos
Pasiners į pražūtingą tamsą.
Kaip paskęsta drugelis delnuos,
Taip išeina žmonės į tamsą.
Nemaniau aš taip niekados,
Kad žemėj neliko nė saujos –
Gerumo, meilės, šilumos...
Viską pasiglemš naktis,
Kaip viską pasiima mirtis.
Vis dar kibirkštys rusena
Ir rusens, kol plaks širdis.
Gerumo gysla nenutrūksta,
Nors ir dingo pasauly viltis.

Tik tyliai klausytis,
Kaip ūžia mašinos.
Tik tyliai klausytis,
Ką kužda širdis.
Tik mintį pavyti
Ir leist jai pranykti.
Tik tyliai klausytis
Sielos gyvos.

Išėjai…
Širdis sudrumsta, neberanda ramybės,
Viltis jau užgeso tavo delnuos.
Palikai tu mane prie beribės bedugnės,
Išėjai, nesustojai vartuos...
Išnykai lyg smulkios dulkės nuo kelio
Ir nuslėpei, kas buvo širdy.
Negerai padarei, nepalikęs nė lašo
To gerumo, kuris buvo tavy.
Man išliko atminty tavo pyktis
Paskutinės dienos...
Jis baisiau nei pati mirtis,
Pasiglemžusi sielas.

Aivita Gegevičiūtė savo eiles skaito Krinčine

Vanduo

Aivita Gegevičiūtė

Vanduo,
Tekantis pro pirštus.
Vėsa,
Nuplaunanti jausmus.
Ir ramybė,
Visiška ir nepajudinama.
Gimimas iš naujo
Tik dėl vandens.

Kas žodžiais pavirsta?

Gyvenimo džiaugsmas

Kas žodžiais pavirsta?
Gyvenimas, tiesa ir melas...
Visa tai tik žodžiai,
Ir niekas daugiau.

Kol matai brėkštančią aušrą,
Neprarask vilties.
Kol girdi, kaip čiulba paukščiai,
Neatiduok jos.
Kol užuodi svaiginantį iriso kvapą,
Niekada nepalik.
Visada ją saugok ir brangink,
Tikėk Meile.

Kas žodžiais pavirsta?
Jausmai, išgyvenimai, meilė...
Tik visa tai
Pavirsta žodžiais tikrais.
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1. Stephenie Meyer „Sielonešė“. Žemę
užvaldo ateiviai – sielos. Jos apsigyvena žmonių
kūnuose, pajungia jų protus ir ištrina asmenybes,
taip jie tampa marionetėmis - sielonešiais. Žemėje
telikę vos keletas žmonių, ir jie slapstosi.Melani
Straider sugaunama ir į ją įkūnijama siela, vardu
Klajoklė. Prieš atvykdama į Žemę ši siela buvo
perspėta, kokie iššūkiai jos laukia: galingi
žmogiški jausmai, sudėtingos asmenybės, aštrūs
pojūčiai ir pernelyg ryškūs prisiminimai. Negana
to, Klajoklė suvokia, kad Melani neišnyko...
Pavergtoji užverčia sielos mintis prisiminimais
apie savo mylimąjį – Džaredą. Klajoklė nejučia
pasiduoda tam pačiam jausmui. Galinga meilė
žmogui
pakeičia
visą jos gyvenimą.
Melani irgi turi
tikslą – žūtbūt apsaugoti Džaredą ir
Džeimį, savo brolį.
Abi herojės leidžiasi
jų ieškoti. Ar joms
pasiseks rasti? Kaip
klostysis tokių skirtingų būtybių santykiai? Ar gali viena
siela išgelbėti pasaulį?
Heather Henson „Pabėgimas“. „Vienišė
Lulu“, „pamišėlė Lulu“, – tokiais vardais visą
gyvenimą buvo vadinama Lulu Makelan,
pagrindinė šios knygos herojė. Augdama mažame
Kentukio miestelyje, Lulu jautėsi taip, tarsi iš
šalies žiūrėtų į viską, kas jame vyksta. Galbūt todėl
jos gyvenimas susideda iš fotografijos kadrų. Kad
viskas, ką ji mato ir jaučia, bet ne visada supranta,
įgautų prasmę. Dabar, kai mokyklos baigimas jau
čia pat, Lu ir jos draugė Džinė slysta per gyvenimą
tarsi skęsdamos kvaišalų ir alkoholio liūne. Lu
mano, kad ji tiesiog žymi laiką ir laukia, kol
pagaliau prasidės tikrasis gyvenimas. Tačiau kelyje
daug nepažymėtų posūkių. Be išankstinio įspėjimo
Lu pirmą kartą aplanko meilė, o Džinė pradeda
dramatiškai kristi į nežinią.

3. Ana Frank „Dienoraštis“. Anos Frank
dienoraštis – vienas iškalbingiausių ir labiausiai
jaudinančių holokausto liudijimų. Slapstydamasi
nuo nacių Amsterdame su šeima ir draugais, Ana
rašė dienoraštį nuo 1942 m. birželio 12 d. iki 1944
m. rugpjūčio 1 d. Ji mirė Bergen-Belzeno koncentracijos stovykloje 1945 metais nesulaukusi šešioliktojo gimtadienio. Vienintelis iš besislapsčiusio
aštuoneto išgyveno tik
Anos tėvas, kuris ir
įvykdė dukters norą paskelbė jos dienoraštį.
Nuo to laiko dienoraštis išverstas į 55
kalbas, išleistas 25
mln. tiražu. Jame Ana
aprašė gyvenimą slėptuvėje,
paaugliškas
problemas,
gimstančius jausmus, savęs
atradimą ir negęstantį
tikėjimą gėrio pergale
prieš blogį.
4. Laurent Gounelle „Žmogus, kuris norėjo
būti laimingas“. Tikra patirtimi pagrįsta istorija,
kuri užkrės gyvenimo džiaugsmu ir padės surasti
neišsenkantį laimės ir sėkmės šaltinį. Įsivaizduokite, kad baigiantis atostogoms Balio saloje
nusprendžiate aplankyti seną išminčių. Be jokios
ypatingos priežasties – tiesiog šiaip, nes apie jį
sklinda garsas, o be to, ką gali žinoti... Senuko
žodžiai pribloškia: jūsų
sveikata gera, bet nesate... laimingas. Išminčius spinduliuoja
begaline išmintimi ir,
atrodo, pažįsta jus geriau nei jūs pats save.
Jūsų patirtį ir įsitikinimus jis nušviečia
ypatinga šviesa ir
pastūmėja į patį nuostabiausią nuotykį –
savęs paieškas. Išminčius ima
vesti jus
pažinimo keliu link
gyvenimo, apie kokį
svajojate...
Parengė Milda Čepaitytė
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Sąmokslo teorija: dar kartą apie tą patį
Gimnazijoje pusmečio pabaigoje tvyrojo
sąmokslo teorijos kvapas. Gimnazistai išsirikiavę
prie palangių su visokiais popieriukais ir vis skaito,
ir skaito, ir galo nėra.
Pasikapsčiusi savo vos beveikiančioje galvelėje suvokiau, kad po šitokios savaitėlės tikrai
prireiks atostogų. Nežinau, kokios mūsų mokykloje
esančios „gerosios fėjos“ nusprendė įvykdyti šią
sąmokslo teoriją: kas dieną padaryti po tris, keturis
kontrolinius. Ar įmanoma šitiek įvairiausios informacijos sukišti į galvą per vieną dieną? Įmanoma,
jei visi mes būtumėm genijai...
Yra keletas išeičių: pirmoji – pabandyti mokytis; antroji – numoti ranka ir nebesikankinti, trečioji – stoti į kovą su skaudančia galva ir guostis,
kad šita savaitė tęsis ne amžinai.
Tačiau kitą savaitę viskas kartojasi vėl iš
pradžių ir... dar ilgai ilgai kartosis, kol visi mes
pabaigsime mokyklą.
Norėčiau tik palinkėti kantrybės ir sėkmės. 
Gimnazijos šmėkla

Ir vis dar ne 25...
Visi visi gimnazistai laukia trijų išganymų:
atostogų, karantino ir šalčio, kuris jiems leistų net
nekelti kojos į gimnaziją. Kiekvieną rytą skubame
prie lango, kur yra termometras, arba išsitraukiame
savo išmanųjį ir išsiaiškiname, kas ir kaip. Gaila,
tačiau dažniausiai nuo mūsų ši laimė nusisuka ir
tenka šuoliuoti į gimnaziją. Kita vertus, gal ir gerai,
kad šaltukas taip stipriai ir nepaspaudžia, nes dėl
prarastų pamokų gali tekti eiti ir šeštadienį, į
chemiją tai tikrai... 
Na, o kai į pamokas nereikia, galima ir po
laukus palakstyti, ir tada jau nebesvarbu, kiek tas
termometras rodo. Didelės sniego pusnys visada
būdavo populiarios tarp išdykusių gimnazistų ir jų
aukų – gimnazisčių...
Taigi linkiu nesušalti ir visgi eiti į mokyklą,
o atsiradus pusnims – jomis pasidžiaugti.
Gimnazijos šmėkla

Matematikų taurė
Lapkričio 22 dieną Petro Vileišio gimnazijoje
vyko tradicinė, jau 15-oji komandinė matematikos
olimpiada Broniaus Grigelionio taurei laimėti.

Kiekvienos komandos nariai, tardamiesi tarpusavyje, per 2 valandas turėjo išspręsti 10 uždavinių.
Kol mokiniai sprendė, mokytojai dalyvavo doc. dr.
Edmundo Mazėčio seminare „Nestandartiniai
mokyklinės geometrijos uždaviniai“, prof. Dr.
Eugenijus Stankus pasakojo apie matematikos
brandos egzamino projektą, doc. Dr. Juozas
Šinkūnas skaitė paskaitą „Tradicinių nelygybių
netradicinis įrodymas“. Mokiniai, baigę spręsti
uždavinius, taip pat buvo pakviesti pasiklausyti
doc. dr. Antano Apynio paskaitos „Po matematinius konkursus pasižvalgius“ ir dr. Aivaro Noviko
„Kombinatorikos uždaviniai tarptautinėse olimpiadose“. Nors dažniausiai paskaitos būna nuobodžios, ši, trukusi valandą, tikrai neprailgo. Mokytojai tuo metu tikrino dalyvių sprendimus.
Renginio pabaigoje buvo paskelbti rezultatai.
Daugiausia taškų surinko ir nugalėtoja tapo Petro
Vileišio gimnazijos pirmoji komanda (tarp
devintų–dešimtų klasių): Rimantė Čirvinskaitė,
Modestas Dulevičius, Liudvikas Gudas, Juras
Jankauskas, Martyna Tubytė. Vienuoliktų–dvyliktų
klasių grupėje gimnazistams sekėsi šiek tiek
mažiau... Čia ryškia persvara lyderiavo Panevėžio
Juozo Balčikonio gimnazijos komanda, antroji –
Kupiškio Lauryno Suokos-Gucevičiaus gimnazijos
komanda, o trečią vietą vis dėlto iškovojo Petro
Vileišio gimnazijos komanda: Rokas Baršauskas,
Gvidas Janušonis, Viktorija Paškevičiūtė, Rokas
Butrimas ir Aida Velykytė.
Tikėkimės, kad ateinančiais metais akademiko Broniaus Grigelionio taurė pagaliau liks
mūsų gimnazijoje.
Monika Valuntonytė

Varžėsi rajono skaitovai
Sveikiname gimnazistus, jau pasirodžiusius
rajono moksleivių meninio skaitymo konkurse!
Mūsų gimnazijai atstovavo 4 skaitovai: Juozas Balzarevičius, Agnė Barauskaitė, Dovydas
Palijanskas ir Julija Rastauskaitė. Geriausiai pasisekė Julijai – ji tapo I vietos laimėtoja ir vyks į
regiono meninio skaitymo konkursą Akmenėje. 5–
8 klasių grupėje skaitovų laureate tapo Asta
Krasauskaitė iš Pumpėnų vidurinės mokyklos.
Beje, renginį vedė mūsų gimnazistai Julija ir
Dovydas – literatų būrelio nariai.
Linkime Julijai sėkmės Akmenėje!
Redakcija
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***
– Aš žaviuosi dviem žmonėmis: Gagarinu ir
Niutonu. Vienas pabandė pabėgt iš šitos planetos, o
kitas įrodė, kad jam nė velnio nesigaus!

***
Futbolo rungtynių salėje pirmoje eilėje sėdi
Petriukas. Draugas jo klausia:
– Iš kur gavai bilietą?
– Iš brolio, – atsako Petriukas.
– O kur brolis?
– Namie. Ieško bilieto.

***
Kalbasi plikas ir ryžas.
Vienas sako:
– Tau blogai, tau Dievas plaukų nedavė.
Kitas sako:
– Davė, bet buvo ryži, tai ir neėmiau.

***
Londone atlikta apklausa – kaip sostinės
gyventojai norėtų būti vadinami: britais ar anglais.
Rezultatai nustebino: 43% atsakė, kad norėtų
būti vadinami lenkais.

***
Klasėje mokytojas klausinėja mokinius.
– Petriuk, ką mums duoda žąsys?
– Kiaušinius.
– Petriuk, vis dėl to pagalvok, ką žasys dar
duoda mums?
– Kiaušinius.
– Ną, gerai. Ant ko tu miegi?
– Ant grindų.
– O ką pasidedi po galva?
– Batą.
– Gerai, paklausiu kitaip. Ant ko miega tavo
tėtis?
– Ant lovos.
– O ką pasideda po galva?
– Pagalvę.
– O jei trenksi per pagalvę, kas atsitiks?
– Pasirodys blakės.
– O jei stipriai trenksi?
– Bus daug blakių.
– O jei paimsi peilį ir perpjausi pagalvę? Kas
atsitiks?
– Namuose kils didelis triukšmas.
– O be triukšmo kas dar atsitiks?
– Pasklis pūkai.
– Pagaliau! Tai ką mums duoda žąsys?
– Kiaušinius.

***
Per egzaminą studentas ima vieną bilietą nežino. Ima kitą – irgi. Trečią – taip pat… ketvirtą,
penktą… Galų gale profesorius pasirašo –
patenkinamai. Kiti studentai piktinasi:
– Už ką?!
– Kaip už ką, – sako profesorius, – jei ieško,
vadinasi, kažką žino!..

***
Žiūri pro langą tėtis ir sūnus. Sūnus klausia:
– Tėti, paaiškink, kas yra girtuoklis?
Tėtis noriai moko sūnelį:
– Pažiūrėk, ten auga keturi medžiai. Jei kam
atrodo, kad ten aštuoni medžiai – tas yra girtuoklis!
– Tėti, bet ten tik du medžiai…

Leidžia literatų būrelis.
Redaktorė – Monika Valuntonytė.
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