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PROGIMNAZIJOS  VIZIJA 

Moderni progimnazija, atliepianti nacionalinius, miesto ir mokyklos bendruomenės poreikius 

PROGIMNAZIJOS VERTYBĖS 

 Kiekvienas yra svarbus 

 Asmeniniai bei mokyklos pasiekimai svarbūs šiandienos ir ateities sėkmei 

 Nenutrūkstantis kryptingas mokymasis 

 Kiekvieno atsakomybė, pilietiškumas ir aukšta kultūra 

 Geranoriška partnerystė 

PROGIMNAZIJOS MISIJA 

 Panevėžio „Vyturio” progimnazija, tikslingai kurdama aplinką aktyviam ir kryptingam mokymuisi, 

             teikia pagrindinį išsilavinimą, 

                  ugdo aukštą kiekvieno mokinio kultūrą, 

                      skatina siekti sėkmės ir kūrybiškai veikti besikeičiančioje visuomenėje 

TIKSLAI  
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STRUKTŪRA 

 

STATISTINIAI DUOMENYS 

2011-2012 m.m. – 514 mok./ 21 klasių komplektas,  2012-2013 m.m. – 511 mok./ 21 klasių 

komplektas. 

 

MOKYTOJŲ SĄRAŠAS 
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Pagrindinė darbovietė 

Eil. 

Nr. 

Vardas, 

pavardė 

Išsilavinimas Specialybė Mokomieji 

dalykai 

Pareigos 

1. Adamavičienė 

Elena 

Aukštasis 

universitetinis 

Pradinio ugdymo 

pedagogika ir metodika 

Pradinės klasės Mokytoja, atliekanti 

vadybines funkcijas, 

mokytoja 

2. Apšegienė 

Gražina 

Aukštasis 

universitetinis 

Pradinio ugdymo 

pedagogika ir metodika 

Pradinės klasės Mokytoja 

3. Budnikas 

 Julius 

Aukštasis 

universitetinis 

Inžinierius-technologas Technologijos Mokytojas 

4. Budnikienė 

Raimonda 

Aukštasis 

universitetinis 

Lietuvių kalba Informaciniai 

gebėjimai 

Bibliotekos 

vedėja 

Mokytoja 

5. Bukėnas Vladas Aukštesnysis Foto technikas Foto būrelis Foto būrelio vadovas 

6. Chatkevičienė 

Eglė 

Aukštasis 

universitetinis 

Matematika Matematika Mokytoja 

Klasės auklėtoja  

Metodinės grupės vadovė 

7. Dziuričienė 

Vitalija 

Aukštasis 

universitetinis 

Lietuvių kalba ir literatūra 

Edukologija 

Žmogaus sauga Mokyklos 

direktorė 

Mokytoja 

8. Larisa 

Fofonovienė 

Aukštasis 

universitetinis 

Bibliotekininkystė Informaciniai 

gebėjimai 

Bibliotekininkė 

9. Grakauskaitė 

Asta 

Aukštasis 

universitetinis 

Pradinių klasių mokytoja 

Anglų kalbos ankstyvojo 

ugdymo mokytoja 

Anglų kalba Mokytoja 

10. Malinauskienė 

Aliona 

Aukštasis 

universitetinis 

Religijų mokslai Katalikų tikyba Mokytoja 

11. Janušauskienė 

Lina 

Aukštasis 

universitetinis 

Chemija ir taikomieji darbai Chemija, gamta, 

Technologijos 

Mokytoja 

Klasės auklėtoja 

12. Jėčiuvienė 

Vitalija 

Aukštasis 

universitetinis 

Anglų kalba Anglų kalba Mokytoja 

Metodinės grupės vadovė 

13. Jurgaitienė Dalė Aukštasis 

universitetinis 

Pradinio ugdymo  

pedagogika ir metodika 

Pradinės klasės Mokytoja 

14. Kačkienė 

Danguolė 

Aukštasis 

universitetinis 

Geografija ir kūno kultūra Kūno kultūra Mokytoja 

15. Karoblienė 

Oksana 

Aukštasis 

universitetinis 

Lietuvių kalba ir literatūra Lietuvių kalba  

ir literatūra 

Mokytoja 

Klasės auklėtoja 

Metodinės grupės vadovė 

16. Kamsiukienė 

Danguolė 

Aukštasis 

universitetinis 

Pradinio mokymo 

pedagogika ir metodika 

Pradinės klasės PDDG auklėtoja 

17. Kivytienė 

Neringa 

Aukštasis 

universitetinis 

Kūno kultūra Kūno kultūra Mokytoja 

Klasės auklėtoja  

Metodinės grupės vadovė 

18. Komžienė Inga Aukštasis 

universitetinis 

Logopedija, spec. 

pedagogika 

Spec. pedagogika, 

logopedija 

Logopedė 

Spec. pedagogė 

19. Kučinskienė 

Lina 

Aukštasis 

universitetinis 

Dailė ir technologijos, 

Informatika 

Dailė, technologijos 

Informacinės 

technologijos 

Mokytoja 

Klasės auklėtoja 

20. Linkevičienė 

Rima 

Aukštasis 

universitetinis 

Rusų kalba ir literatūra Rusų kalba  

ir literatūra 

Mokytoja 

Klasės auklėtoja 
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21. Luomanienė 

Edita 

Aukštasis 

universitetinis 

Pradinio ugdymo  

pedagogika ir metodika 

Pradinės klasės Mokytoja 

22. Lūžienė Zita Aukštasis 

universitetinis 

Muzika Muzika Mokytoja 

23. Marozienė 

Jūratė 

Aukštasis 

universitetinis 

Pradinio ugdymo  

pedagogika, anglų kalba 

Anglų kalbos 

mokytoja 

Mokytoja 

24. Martinonienė 

Skirmunda 

Aukštasis 

universitetinis 

Rusų k.alba ir literatūra 

Vokiečių kalba ir literatūra 

Edukologija 

Rusų kalba 

ir literatūra 

Dir. pavaduotoja 

Mokytoja 

25. Mataitienė 

Ramunė 

Aukštasis  

universitetinis 

Technologijos, dailė Technologijos   

ir dailė 

Mokytoja 

26. Mažutis  Jonas Aukštasis 

universitetinis 

Kūno kultūra Kūno kultūra Mokytojas 

27. Morkuvienė 

Daina 

Aukštasis 

universitetinis 

Pradinio ugdymo 

pedagogika ir metodika 

Pradinės klasės Mokytoja 

28. Naričiūtė Daiva Aukštasis 

universitetinis 

Istorija Istorija Mokytoja 

Klasės auklėtoja 

29. Navickienė 

Inga 

Aukštasis 

universitetinis 

Socialinė darbuotoja Socialinė pedagogė Pagalbos poskyrio vedėja 

Socialinė pedagogė 

30. Norbutienė 

Nijolė 

Aukštasis 

universitetinis 

Teatro režisierė, teatro 

edukologija 

Teatro menas Mokytoja 

31. Novikienė 

Daiva 

Aukštasis 

universitetinis 

Pradinio ugdymo 

pedagogika ir metodika bei 

rusų kalba ir literatūra 

Pradinės klasės Mokytoja 

32. Ožalinskienė 

Danguolė 

Aukštasis 

universitetinis 

Geografija ir fizinis 

lavinimas 

Geografija, gamta ir 

žmogus 

Mokytoja 

33. Petraitienė 

Sonata 

Aukštasis 

universitetinis 

Biologija ir chemija Biologija, gamta ir 

žmogus 

Mokytoja 

Klasės auklėtoja 

34. Plėtienė Lina Aukštasis 

universitetinis 

Filologė, lietuvių kalbos ir 

literatūros dėstytoja 

Lietuvių kalba Mokytoja 

Klasės auklėtoja 

Metodinės grupės vadovė 

35. Piščikas 

Šarūnas 

Aukštasis 

universitetinis 

Kūno kultūra Kūno kultūra, 

žmogaus sauga, 

etika 

Mokytojas 

Klasės auklėtojas 

36. Simonavičienė 

Alma 

Aukštasis 

universitetinis 

Pradinio ugdymo 

pedagogika ir metodika 

Pradinės klasės Mokytoja 

37. Stripeikienė  

Zina 

Aukštasis 

universitetinis 

Matematika ir informatika Matematika Veiklos stebėsenos 

poskyrio vedėja, 

neformaliojo švietimo 

poskyrio vedėja 

Mokytoja 

Klasės auklėtoja 

38. Šablinskaitė 

Miglė 

Aukštasis 

universitetinis 

Istorija Neformalus 

ugdymas 

Mokytoja 

39. Šeniauskienė 

Nijolė 

Aukštasis 

universitetinis 

Vokiečių kalba Vokiečių kalba Mokytoja 

40. Tolmačiova 

Larisa 

Aukštasis 

universitetinis 

Rusų kalba ir literatūra 

Anglų kalba 

Anglų kalba Mokytoja 

Klasės auklėtoja 

41. Tubienė Janina Aukštasis 

universitetinis 

Pradinio ugdymo 

pedagogika ir metodika 

Pradinės klasės Mokytoja 

42. Vadlugienė Aukštasis Istorija Istorija Pagrindinio ugdymo 
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Daiva universitetinis Papildomo ugdymo 

informacinių 

gebėjimų ugdymas 

skyriaus vedėja 

Mokytoja 

43. Viduolienė 

Margarita 

Aukštasis 

universitetinis 

Rusų kalba ir literatūra Rusų kalba Mokytoja 

UKC vadovė 

44. Vilimienė 

Aušra 

Aukštasis 

universitetinis 

Anglų kalbos filologija, 

pedagogika 

Anglų kalba Mokytoja 

Klasės auklėtoja 

45. Valantinaitė 

Birutė 

Aukštasis 

universitetinis 

Anglų kalba Anglų kalba Mokytoja 

46. Vertelkienė 

Irena 

Aukštasis 

universitetinis 

Lietuvių kalba Lietuvių kalba Mokytoja 

47. Vyšniauskienė 

Asta 

Aukštasis 

universitetinis 

Fizika, matematika Matematika Mokytoja 

48. Žiaugrienė 

Jūratė 

Aukštasis 

universitetinis 

Pradinio ugdymo 

pedagogika ir metodika 

Pradinės klasės Mokytoja 

Nepagrindinė darbovietė 

Eil.  

Nr. 

Pavardė, 

vardas 

 

Išsulavinimas Specialybė Mokomieji 

dalykai 

Preigos 

1.  Burbaitė 

Renata 

Aukštasis 

universitetinis 
Fizika(optika), 

informatika 
robotika mokytoja 

2. Četkauskienė 

Aušra 
Aukštasis 

universitetinis 
defektologija logopedė logopedė 

3.  Gabrilavičiūtė 

Milda 
Aukštasis 

universitetinis 
lietuvių k. ir literatūra lietuvių k. ir 

literatūra 

mokytoja 

4.  Grigaliūnienė 

Diana 

Aukštasis 

universitetinis 
informacinės 

technologijos 

informacinės 

technologijos 

mokytoja 

5.  Malčiauskienė 

Asta 

Aukštasis 

universitetinis 
matematika matematika mokytoja 

6.  Trybienė 

Gražina 

Aukštasis 

universitetinis 
lietuvių k. ir literatūra lietuvių k. ir 

literatūra 

mokytoja 

 

PROGIMNAZIJOS  RENGINIAI 

 

„LAUMŽIRGIAIS PLEVENA MŪSŲ SVAJONĖS” 

 

Rugsėjo pirmąją savaitę bibliotekoje apsilankę mokiniai ir mokytojai ant laumžirgių sparnelių rašė 

naujų mokslo metų svajones. Dauguma mokinių svajoja  apie gerus mokymosi rezultatus: „Labai 

gerai išmokti anglų kalbą”, „Puikiai išmokti biologiją ir fiziką”, „Noriu, kad sektųsi rusų ir 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=655%3Alaumirgiais-plevena-ms-svajons&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/laumzirgiai.jpg
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geografija”, „Gauti iš lietuvių 10”, „Būti trijų dalykų žinove”, „Noriu, kad sektųsi gerai 

mokykloje”, „Kad būtų geri pažymiai, ir turėti nors vieną draugą…”, „Norėčiau gerai baigti keturias 

klases”, „Kad gerai parašyčiau 8 klasės egzaminus”, „Aš norėčiau pagražinti savo raštą”, „Šiais 

metais noriu baigti I pusmetį vidurkiu 9”, „Laimėti pirmą vietą mokykloje per  „Kengūros” 

 konkursą”.  Aštuntokai kuria tolimesnius planus ir pasikartodami rašo, kad norėtų „patekti” į 

J.Balčikonio ar J.Miltinio gimnaziją. Mokiniai nori ne tik gerai mokytis, bet ir įdomiai leisti 

laisvalaikį: „Labai norėčiau išmokti groti gitara”, „Norėčiau vėl vesti renginį…”, „Daugiau būrelių 

mokykloje”, „Svajoju turėti daug ištikimų draugų”, „Norėčiau, kad atsirastų mokyklos stovykla”, 

„Norėčiau išmokti gaminti maistą”, „Norėčiau užimti prizinę vietą Baltijos šalių triatlono 

čempionate”, „Mano svajonė perskaityti daug knygų”, „Kad su visa klase nuvažiuotume į Nidą”, 

„Perskaityti visas Hario Poterio knygas”. Laumžirgiai supa viltis „… per gimtadienį gauti šuniuką”, 

„… gauti žaidimų kompiuteriuką”, „Tegul visada būna taika”. Apie ką svajoja mokytojai? Ant 

laumžirgių sparnelių mokytojai užrašė: „Svajoju, kad aš, mano mokiniai, mano bendradarbiai, 

draugai ir artimieji būtų sveiki”, „Svajoju, kad mano mokiniai mokytųsi šviesioje ir šiltoje klasėje”, 

„Norėčiau, kad užtektų laiko džiaugtis ir gėrėtis gamta, žiūrėti mylimam žmogui į akis”, 

„Perskaityti knygą, kuri pamokytų, kaip džiaugtis gyvenimu”, „Kad daugiau niekas neišeitų iš 

darbo. Bent jau artimiausią pusmetį…”, „Noriu, kad visi būtų sveiki ir laimingi”. Ketvirtokės 

atbėgusios klausia: „Ar mūsų mokytoja jau perskaitė, kad mūsų svajonė nuvažiuoti į vandens 

parką? Ar ji išpildys mūsų svajones?” Laumžirgiai supa net šimtą svajonių. Tikimės, kad išsipildys 

svajonės ir šis mokytojos Danguolės palinkėjimas: „Tesklando po mokyklą nuoširdumo, pagarbos, 

gerumo ir atjautos angelai”. 

PAMINĖJOME TARPTAUTINĘ RAŠTINGUMO DIENĄ 

Lietuvos nacionalinė UNESCO komisija, bendradarbiaudama su Mažojo Princo fondo iniciatyvos 

„Visa Lietuva skaito vaikams“ rengėjais, kvietė Lietuvos visuomenę aktyviai minėti Tarptautinę 

raštingumo dieną (rugsėjo 8-oji), inicijuoti skaitymo balsu valandėles.  Šių metų Tarptautinės 

raštingumo dienos tema – raštingumas ir taika. Rugsėjo 10 dieną „Vyturio“ progimnazijoje raštingumo 

dieną paminėjo 5a ir 5c kl. mokiniai. Pokalbio metu išsakėme savo mintis apie taiką. Pasakius 

žodį Taika, stengėmės „sugauti“ pirmąją kilusią mintį ar vaizdinį. Vieni žodžiui Taika prilyginome 

kitus žodžius: draugiškumas, išmintis, pagarba, susitaikymas, sąžiningumas, tolerantiškumas. Kiti - 

pasakojome, kokie vaizdiniai iškilo mintyse išgirdus žodį Taika: du žmonės, vienas kitam spaudžiantys 

ranką; įnirtingos krepšinio varžybos ir apsikabinimai joms pasibaigus; numesti ginklai; jūra; baltas 

balandis… Visi mokiniai apibendrindami sakė, kad jiems taika – tai pirmiausia draugiškas 

bendravimas su kitais vaikais. 

 

 

Garsiniam skaitymui pasirinkome ištrauką iš Ch. Nostlinger  knygos „Pirmadienį viskas kitaip“. 

 Klausydamiesi ištraukos supratome, kad Kati ir Erika susipyko dėl smulkmenų, stebėjomės, kaip 

greitai pyktis gali virsti peštynėmis, o išgirsti kito mintis, nuoskaudas, susitaikyti yra nelengva. 

 Kiekvienas užrašėme atsakymą į klausimą: Kokią žinią mums siunčia rašytoja šiuo tekstu?  „Jeigu 

būsi protingas, tai būsi ir taikus. Taigi nesielk taip, kaip nenorėtum, kad su Tavim elgtųsi“, - parašė 

Radvilė. Visų užrašytos mintys sakė tą patį: „nėra ko pyktis dėl niekų“, „su draugais visada reikia 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=650%3Apaminjome-tarptautin-ratingumo-dien&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/rastingumo_diena_12_09/1.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/rastingumo_diena_12_09/2.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/rastingumo_diena_12_09/3.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/rastingumo_diena_12_09/4.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/rastingumo_diena_12_09/5.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/rastingumo_diena_12_09/6.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/rastingumo_diena_12_09/7.jpg
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susitaikyti“, „nereikia šaipytis iš kito nelaimės, nes gali kilti nesusipratimų“, „pyktis yra suvaldomas“, 

„juokas yra užkrečiantis ir padeda susitaikyti“ ir pan. Linksmiausia valandėlės užduotis – žaidimas, 

kurį patys sukūrėme. Žaidimo metu kiekvienas turėjome atlikti tokią individualią užduotį, kokia buvo 

užrašyta ant išsitraukto lapelio. Vieni raiškiai skaitėme įžymių žmonių mintis apie taiką, toleranciją, 

pagarbą, draugiškumą, kiti – šokavome varlyte, straksėjome kiškučiu, skridome paukščiu ar bandėme 

pasiekti dangų, spaudėme vieni kitiems ranką ar sakėme komplimentą.  Reikėjo būti labai atidiems ir 

susikaupusiems, kad suprastume, kada kiekvienas turime įsijungti į žaidimą. „Mes nė vienas 

nemokame būti vienas“, - taip buvo parašyta viename žaidimo lapelyje.  Apibendrindami Tarptautinei 

raštingumo dienai skirtą valandėlę, pažadėjome vieni kitiems būti   atidūs, draugiški, taikūs. 

Kartu su penktokais kalbėjosi, knygą garsiai skaitė ir žaidmą žaidė socialinė pedagogė Inga 

Navickienė, bibliotekininkė Raimonda Budnikienė, etikos mokytojas Šarūnas Piščikas. 

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO ŠVENTĖJE 
 

 

Rugsėjo 8 dieną mūsų mokyklos savanoriai mokiniai bei mokytojos išsiruošė į eiseną, skirtą 

Panevėžio gimtadieniui. Kadangi šio gimtadienio pagrindinis akcentas buvo dviratis, tai mūsų 

mokyklos kolonos  priekyje dviračiais važiavo būrelis 5a klasės mokinių  su klasės auklėtoju bei 

kūno kultūros mokytoju Šarūnu ir kūno kultūros mokytoja Danguole. Už jų keliavo būrys 

„Vyturio“ progimnazijos mokinių, mokytojų ir tėvelių, pasipuošusių mokyklos vardine atributika: 

 skraistėmis, kepurėmis, geltonomis bei mėlynomis rankelėmis. Iš toli visiems miesto gyventojams 

ir svečiams švietė mūsų pasididžiavimas – „Vyturio“ progimnazijos vėliava.  

Šokome, plojome ir skandavome, kad Panevėžio mieste esame patys geriausi. Buvo smagu, kad pro 

mus praeinantys žmonės taip pat skandavo, mojavo ir mums plojo. Dėkojame visiems, kurie 

nepabūgo šalto vėjo ir linksmai žygiavo gimtojo miesto gatvėmis. 

 

 

MANO MAŽA KUPRINĖ 

 

Mokykloje ir šiais mokslo metais pradėtas įgyvendinti Panevėžio miesto savivaldybės Visuomenės 

sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo projektas „Vyturys – sveikos 

gyvensenos akademija (3)“.  Pirmoji projekto veikla „Mano maža kuprinė“rugsėjo mėnesio 

pabaigoje pasitiko mažuosius mokinukus. Svėrėme pirmokų kuprines ir skaičiavome, ar ne per 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=659%3Apanevio-miesto-ventje&Itemid=1
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sunkiomis kuprinėmis nešini mokiniai ateina į mokyklą. Tyrimo rezultatai parodė, kad 26 proc. 

(vienos klasės rezultatas – 24 proc., kitos pirmos klasės rezultatas – 28 proc.) pirmokų  kuprinės 

buvo šiek tiek per sunkios, lyginant su jų kūno mase. Optimalus pilnos kuprinės svoris neturi 

sudaryti daugiau kaip 10 proc. vaiko kūno masės. Pavyzdžiui, jei vaiko svoris yra 30 kg, tai jo 

kuprinė su knygomis turėtų sverti ne daugiau kaip 3 kg. Sunkiausia pirmoko kuprinė – 3,2 kg. 

Kiekvienai klasei paruošėme informaciją apie tyrimo duomenis, kad su rezultatais galėtų 

susipažinti ir  mokinių tėveliai. Savo tyrimu siekiame atkreipti tėvelių dėmesį, kad netinkamai 

pasirinkta kuprinė ar netinkamas jos nešiojimas gali sukelti kūno laikysenos sutrikimus. 

Dažniausiai netaisyklinga laikysena būna ne įgimta, o susiformuoja dėl netinkamos aplinkos. 

Ryškiausi pakitimai vyksta jaunesniame mokykliniame amžiuje (7–10 metų), nes toliau auga ir 

kaulėja skeletas, tačiau stuburas tebėra ne visai sukaulėjęs, lankstus. Per daug sveriančios ar 

netinkamai nešiojamos kuprinės daro didelę įtaką kaklo, pečių, nugaros skausmų, pasunkėjusio 

kvėpavimo bei netaisyklingos laikysenos vystymuisi.  

 

„1-4 KLASIŲ OLIMPINIO TURNYRO” ŠVENTĖ 
 

 

Rugsėjo 25 - 27 dienomis „Vyturio” progimnazija, pasipuošusi spalvingais piešiniais „Sportuoju 

kasdien”, skambėjo nuo džiaugsmingų vaikų balsų.  Antradienio vakarą į mokyklą rinkosi visi 1 - 

4 klasių mokiniai, jų tėveliai, broliukai ir sesutės. Šį vakarą vyko „Olimpinio turnyro" atidarymo 

šventė. Šventę pradėjome sveikinimo žodžiais, nedrąsiais aerobikos žingsneliais. Labiausiai visi 

laukė linksmų sportinių varžybų. Kiek emocijų buvo nugalėjus priešininkų komandą virvės 

traukimo varžybose!!! Pasibaigus varžyboms tėveliai namo skirstėsi tikėdami, kad ši šventė 

nepaskutinė. Renginio nuotraukos >>>  Rugsėjo 26 dieną vyko1 - 2 klasių sporto diena. Tą 

dieną pamokos nevyko. Mažieji savo dieną pradėjo nuo pokalbio apie olimpinį judėjimą Vėliau 

dalyvavo matematikos ir įdomybių viktorinose. Socialinė pedagogė Inga Navickienė pravedė 

visiems linksmą užsiėmimą apie sveiką gyvenseną. Pirmokėliai sulaukė draugų iš „Dobilo", 

„Žilvino" ir „Jūratės" darželių. Visi kartu varžėsi draugiškose sportinėse varžybose. 

   Rugsėjo 27 dieną vyko 3 - 4 klasių sporto diena. Tą dieną vyturiečiai sulaukė svečių - trečiokų 

ir ketvirtokų iš Pradinės mokyklos. Mokiniai rimtai dalyvavo anglų kalbos, sveikos gyvensenos, 

matematikos bei įdomybių viktorinose. Vėliau jėgas išbandė sportinėse varžybose. Vieni buvo 

greitesni, kiti stipresni, todėl nugalėjo draugystė.  Socialinė pedagogė Inga Navickienė visus 

pradinukus ir svečius  įtraukė į Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 

specialiosios programos priemonių įgyvendinimo projektą  „Vyturys – sveikos gyvensenos 

akademija (3)” ir pravedė visiems linksmą užsiėmimą „Statome mitybos piramidę“. Užsiėmimo 

pradžioje  visi susirinkusieji susėdo  rateliu ir  žiūrėjo edukacinį filmuką  „Kaip gyventi 

sveikai?“.  Aptarę filmuką mokiniai patys bandė „statyti“ Sveiko maisto piramidę. Sveikos 

gyvensenos stotelę mokiniai palydėjo dainuodami dainelę ,,...o aš būsiu ryklys- niam, niam, 

niam...“. 
 

 

 

 
 
 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=668%3A1-4-klasi-olimpinio-turnyro-vent&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=137:1-4-klasi-olimpinis-turnyras&Itemid=53
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MOKINIŲ KONFERENCIJA  „MOKOMĖS IR MUMS PATINKA“ 
 

 

 Rugsėjo 27 dieną vyko kasmetinė Mokinių konferencija. Joje dalyvavo po 4-6 mokinius iš 

kiekvienos 5-8 klasės. Mokinių tarybos pirmininkė Kamilė Bičiūnaitė pristatė  Mokinių tarybos, o 

progimnazijos prezidentas Ignas Stanislovaitis – prezidento veiklą 2011-2012 m.m.. Buvo aptarta, 

kokius renginius mokinių savivalda rengiasi organizuoti šiais mokslo metais. Rinkome naujus 

narius į Mokinių ir Mokyklos tarybą. Buvo smagu klausytis visų kandidatų prisistatymų. Mokinių 

taryboje buvo trys laisvos vietos. Įvykus balsavimui, prie šaunios komandos prisidėjo Paulius 

Bareišis 5c kl. , Mantas Dambrauskas 8b kl. ir Kornelija Filatovaitė 8b kl. Į Mokyklos tarybą 

mokiniai delegavo: progimnazijos prezidentą Igną Stanislovaitį, Mokinių tarybos nares Augustiną 

Vilimaitę 6c kl., Kamilę Bičiūnaitę 8a kl., Rūtą Šliažkaitę 8b kl. bei 7c kl. mokinį  Arimantą 

Zavadskį. Pagrindinis konferencijos tikslas buvo surinkti mokinių idėjas 2013 – 2015 mokslo metų 

strateginiam mokyklos planui. Mokiniai, dirbdami grupėse, aptarė mokykloje vykdomas veiklas, 

siūlė ką reikia tęsti, ko atsisakyti, o ką sukurti. Mokinių taryba ir strateginio plano rengimo grupė 

stengsis atsižvelgti į mokinių pasiūlytas idėjas. 

PROJEKTUI „TYRĖJŲ NAKTIS“ – 5-6 KLASIŲ MOKINIŲ KOMPIUTERINIAI 

GRAFIKOS DARBAI „ATEITIS IR REALYBĖ“  
 

Rugsėjo 24-27 dienomis 5-6 klasių mokiniai kūrė  kompiuterinės grafikos darbus mokslinės 

fantastikos tema „Ateitis ir realybė“. Su mokiniais buvo diskutuojama kaip mokslo išradimai keičia 

pasaulį, kokią įtaką daro žmonių ir visos planetos gyvenimui. Savo darbuose mokiniai stengėsi 

pavaizduoti kaip įsivaizduoja ateitį, kurią būtų galima kurti įvairių mokslų, išradimų pagalba. 

Mokiniai „svajoja“ apie modernias mašinas, kurios padėtų keliauti laiku, kosmosu, įsivaizduoja 

kokie galėtų būti statomi namai, mokslo laboratorijos, kaip gali keistis pasaulis, kraštovaizdis, 

įvairios technikos priemonės. Gal būt kai kurios mokinių fantazijos mokslo pagalba taps realybe... 

 

 

 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=670%3Amokini-konferencija-mokoms-ir-mums-patinka&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=676%3Aprojektui-tyrj-naktis-5-6-klasi-mokini-kompiuteriniai-grafikos-darbai-ateitis-ir-realyb&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=676%3Aprojektui-tyrj-naktis-5-6-klasi-mokini-kompiuteriniai-grafikos-darbai-ateitis-ir-realyb&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/img_7832.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/6b Renaldas Dionyzas Jukonis.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Daivaras Dulke 6a.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Deividas Grigas 6c.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Dominykas Putauskas 5c.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Radvile Sakenaite 5c.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/dovydas gura 6b.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Liutauras Pauliukas 6b.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Rasa Dudaite 6a.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Eimantas Jarmolavicius 6c.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Elijus Buzunas 6b.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Gerda Glebauskaite 6c ateitis.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Kamile Kaminskaite 6a.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Kristina Zilinskaite 6a.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Ignas Dauknys 5b.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Ineta Keturakyte 6c.jpg
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KONFERENCIJA „AUGSIU SVEIKAS, BŪSIU LAIMINGAS“ 

 

Įgyvendinant Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių įgyvendinimo projektą  „Vyturys – sveikos gyvensenos akademija (3)”, 

šių metų spalio 3 dieną „Vyturio“ progimnazijoje vyko netradicinė konferencija 3-4 klasių 

mokiniams. 

Konferencijos vedančiosios, aštuntokės Rima ir Monika, scenarijų parengė pagal Česlovo 

Navakausko knygelę „Vitaminų maištas“. Konferencijos metu Monika su Rima, remdamosios 

Juozulio istorija, kvietė konferencijos dalyvius valgyti pomidorus, burokėlius, morkas, grikius, 

ridikėlius ir kitas sveikas daržoves. 

 
Sumanūs ir išradingi buvo ir konferencijos pranešėjai. Solidžiai pasipuošę ir pasiruošę į pirmąją 

savo konferenciją atvyko ketvirtokai. Vestina ir Enrika parengė pranešimą „Sveikas maitas- mūsų 

energija“  ir kvietė visus susirinkusiuosius būti budriais ir stebėti, ar mūsų valgomas maistas neturi 

kenksmingų E produktų. Ieva ir Emilija pristatė savo atlikto tyrimo rezultatus ir aiškinosi, ar 

vitaminai iš tiesų yra vaikų draugai. Arnas ir Vakarė papasakojo visiems kiek reikia miegoti, kad 

ryte atsikeltume žvalūs. Paskutiniosios pranešėjos Evita ir Meda ne tik pateikė 9 priežastis kodėl 

verta sportuoti, bet ir pakvietė visus pasimankštinti pagal Flinto dainą „Piratų mankšta“ .  

Išklausęs visus pranešimus, juos apibendrino ir teikė vaikams patarimus Panevėžio sveikuolių 

klubo „Atgaiva“ vadovas Kazimieras Ilginis. Ponas Ilginis papasakojo vaikams ne tik kokias 

sėklas, daržoves naudingiausia valgyti šiuo metų laiku, bet ir mokė susirinkusiuosius kaip reikia 

taisyklingai kvėpuoti. Visus labai sudomino sveikuolio pasakojimai ir vaikai nepaliaujamai 

uždavinėjo labai protingus klausimus: „Kokius vitaminus reikia vartoti?“ „Kokia mankšta yra 

gera?“ „Kaip atsisakyti traškučių?“ ir pan. Renginio pabaigoje vyko smagi akcija ,,Obuolių 

mitingas“- vaišindamiesi obuoliais visi siekė obuolių valgymo rekordo. 

Konferencija užbaigta Česlovo Navakausko žodžiais: 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=675%3Akonferencija-augsiu-sveikas-bsiu-laimingas&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Martynas Ungurys 6c dabartis ateitis.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Linas Satkauskas 6a.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Marija Pleiryte 5c.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Zygimantas Birbilas 6a.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Modestas Gzivaila 5b.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Tadas Zukauskas 6a.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Viktorija Miliseviciute 6b.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Jonas Jurgaitis 6c.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Matas Morkunas 6c Pasaulis ateityje.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Monika Cepaityte 6a.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/ateitis_ir_realybe/Rolandas Kraujalis 6c.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_2012/DSC_5895.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_2012/DSC_5880.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_2012/DSC_5889.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_2012/DSC_5885.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_2012/DSC_5891.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_2012/DSC_5901.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_2012/DSC_5902.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_2012/DSC_5917.JPG
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Būkime visi labai drausmingi, 

Pavyzdingi ir tvarkingi. 

Jei ims graužt tave liga- 

Pulsim ją visi staiga.  

 
 

SPORTO ŠVENTĖJE „SENVAGĖ – 2012'' „VYTURIEČIŲ'' TRIUMFAS 

Spalio 5 d. Senvagėje vyko sporto šventė,kurią organizavo Panevėžio m. savivaldybė, Sporto 

centras, Švietimo skyrius. Visose sporto varžybose prizininkais arba nugalėtojais tapo „Vyturio“ 

progimnazijos mokiniai. 

Savo amžiaus grupėje nugalėtojais tapo: 

1. Asta Strumbylaitė 7c  

2. Vaida Padimanskaitė 6c 

3. Jokūbas Bučas 6b 

4. Lukas Urbonas 6c 

Jaunesnių bėgikų tarpe bronzos medalius iškovojo: 

1. Marja Abramavičiūtė 5c 

2. Aigustė Astramskaitė 5c 

3. Radvilė Šakėnaitė 5c  

4. Lukas Urbonas 6c  

Smiginio varžybose iki 15 metų mergaičių tarpe čempione tapo Simona Piščikaitė (7a), trečią vietą 

iškovojo Laura Balčiūnaitė (8a). Berniukų iki 15 metų tarpe antrą vietą iškovojo Matas Butkevičius 

(8c),o trečias liko Justinas Narkūnas (7a). Vėliau vyko bėgimas „Už blaivią Lietuvą“ aplink 

Senvagę   ( 1 km ), kuriame dalyvavo 4-ios mūsų mokyklos bėgikės, tai  – Žyginta Savickaitė 5a, 

Gabrielė Valkiūnaitė 5c, Deimantė Barvainytė 5c, Simona Piščikaitė 7a. Visos bėgikės buvo 

apdovanotos nemokamais kvietimais į Europos dviračių treko čempionatą. Labai smagu, kad savo 

auklėtines bėgime palaikė 5c kl. auklėtoja Aušra Vilimienė. 

 

 

 

 
 

RUDENĖLIO ŠVENTĖ  

Mūsų progimnazijos trečiokai buvo pakviesti į aktų salėje vykusią Rudenėlio šventę.  Šventę 

pradėjome dainele ir eilėmis apie rudenį. Juk atėjome pasveikinti Rudenėlio! Rudenėlis, šventės 

organizatorius,   svečiams – trečiokams parengė įvairiausių užduočių. Buvo įdomu įminti mįsles apie 

rudens gėrybes. Dar įdomiau buvo  nežiūrint, bet,  paėmus į rankas, atspėti, kokia tai rudens gėrybė.  

Sprendėme kryžiažodį „Nesirgsiu".  O smagiausia buvo mėtyti kaštonus į krepšius - išbandyti  savo 

taiklumą. 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=680%3Asporto-ventje-senvag-2012-vyturiei-triumfas&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=684%3Arudenlio-vent&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/senvage_2012/Senvage_2012_1.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/senvage_2012/envage_2012_2.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/senvage_2012/envage_2012_3.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/senvage_2012/envage_2012_4.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/senvage_2012/envage_2012_5.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/senvage_2012/envage_2012_6.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/senvage_2012/senvage_2012_7.JPG
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Rudenėlis, dėkodamas šauniems trečiokams už puikiai įveiktas  užduotis ir linkėdamas valgyti daug 

vaisių ir daržovių, apdovanojo juos raudonskruosčiais obuoliais ir saldžiais  rudens  baravykais.  Kaip 

smagu visiems  pabūti drauge! 

 

 

NEVARTOSIU ALKOHOLIO.  AUGSIU SVEIKAS IR STIPRUS!  

Įvyko dar vienas projekto „Vyturys – sveikos gyvensenos akademija (3) renginys skirtas šeštų klasių 

mokiniams. Šį kartą vyko akcija „Nevartosiu alkoholio. Augsiu sveikas ir stiprus!“. 

Renginio metu kalbėjo socialinė pedagogė Inga Navickienė ir Viešosios tvarkos skyriaus specialistė 

Ingrida Bakienė. Susirinkusiems mokiniams buvo rodomas trumpametražis filmukas apie alkoholio 

žalą ir pasekmes. Filmuko paveiktiems vaikams socialinė pedagogė pakomentavo ką jie matė ir tuo 

pačiu pristatė akcijos prasmę. Renginį tęsė Ingrida Bakienė antrindama pedagogei pasakojo apie 

realų įvykį, kurio dalyviai –mokiniai turėjo problemų su alkoholio vartojimu. Tuomet inspektorė 

paaiškino kokia atsakomybė laukia alkoholį vartojusių vaikų ir jų tėvų, kokios pasekmės ir žala. Po 

viso to mokiniai pažėrė aibes klausimų inspektorei. 

Pasibaigus klausimams socialinė pedagogė pristatė užduotį – sukurti plakatą „Priežastys, kodėl 

neverta vartoti alkoholio“. Plakatu  siekiama atskleisti mokinių kūrybiškumą, įgytas ir turimas 

žinias. Užduotis atlikti kiekvienai klasei padėjo skirtingi žmonės: dvi studentės, stažuotoja ir 

mokyklos socialinė pedagogė. Įvairių priemonių pagalba trys šeštokų klasės sukūrė plakatus, 

kuriuose surašė svarias priežastis, dėl kurių nereiktų pradėti vartoti alkoholio. Visi plakatai 

pakabinti koridoriuose prie klasių auklėtojų kabinetų, kad svarius šeštokų argumentus galėtų matyti 

ir kiti mokyklos mokiniai. 

Kad išrinkti geriausiai sukurtą plakatą  buvo suburta vertinimo komisija, kurią sudarė: 6 klasių 

seniūnai, mokinių prezidentas Ignas, „Sąžinės komandos“ atstovai, socialinės pedagogės- studentės 

Indrė ir Eglė. Vertintojai pastebėjo, kad 6a klasė išsiskyrė originaliausiai sukurtomis priežastimis, 

dėl kurios nevalia pradėti vartoti alkoholio, pvz.  alkoholis žlugdo svajones; 6c – išsiskyrė tikslumu 

ir konkretumu; 6b – be kitų balsavimo kriterijų tapo įtikinamiausiai sukūrusia plakatą klase. Plakate 

pavaizdavo mokyklos simbolį – vyturį, kuriame surašė daugiausia  priežasčių. Pastaroji klasė tapo 

nugalėtoja ir išsipildė jos svajonė užduotį atlikti geriausiai. 

Kūrybinė komanda linki visiems visų svajonių išsipildymo, neprasti nei vienos svajonės, gelbėti kitų 

svajones ir būti laimingiems, sveikiems, stipriems ir svarbiausia -nevartoti alkoholio. 

 

 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=688%3Anevartosiu-alkoholio-augsiu-sveikas-ir-stiprus&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/rudenelis_2012/Rudenelis_1.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/rudenelis_2012/Rudenelis_2.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/rudenelis_2012/Rudenelis_3.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/rudenelis_2012/Rudenelis_4.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_3/Augsiu sveikas ir stiprus_1.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_3/Augsiu sveikas ir stiprus_2.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_3/Augsiu sveikas ir stiprus_3.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_3/Augsiu sveikas ir stiprus_4.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/augsiu_sveikas_3/Augsiu sveikas ir stiprus_5.JPG
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FOTOGRAFIJŲ KONKURSE „PANEVĖŽYS – MANO (DVIRAČIŲ) 

MIESTAS“ IR MŪSŲ MOKYKLOS MOKINIŲ DARBAI 

 

 

Spalio 18 dieną, artėjant Europos dviračių treko (elito) čempionatui, „Cido“ arenoje atidaryta 

moksleivių fotografijų konkurso „Panevėžys – mano (dviračių) miestas“ gražiausių nuotraukų 

paroda. Savivaldybės meras Vitalijus Satkevičius su visa vertinimo komisija pasveikino šio 

Panevėžio miesto savivaldybės organizuoto konkurso nugalėtojus ir dalyvius. Organizuotame 

konkurse varžėsi 27 moksleiviai, pateiktos 166 fotografijos. Dalyvių tarpe - dvi ,,Vyturio" 

progimnazijos 5b klasės moksleivės: Beatričė Linkauskaitė ir Reda Klenauskytė. Mergaitėms 

įteiktos miesto savivaldybės atminimo dovanos ir kvietimai į spalio 19-21 d. vyksiantį Europos 

dviračių treko čempionatą. 

VYTURIEČIAI NEABEJINGI ALKSTANTIEMS 

Raudonojo Kryžiaus  draugijos Panevėžio miesto komitetui pakvietus dalyvauti organizuojamoje 

tarptautinėje Alkio  dienos akcijoje, „Sąžinės komandos“ atstovai  Monika, Benediktas ir 

Neringa išskubėjo į miesto centrą rinkti aukų. Aukos taip pat buvo renkamos ir mokykloje. Labai 

džiaugiamės, kad mūsų mokyklos mokiniai ir darbuotojai yra neabejingi ir noriai aukojo. Tiksli 

surinktų aukų suma bus žinoma spalio mėnesio pabaigoje, kada aukų dėžutė bus nunešta į 

komitetą. Visiems dalyvavusiems akcijoje dėkojame už gerumą. 

 

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ PARODA „MANO MOKYKLA – 

LIETUVOJE, LIETUVA MANO MOKYKLOJE" 

Lapkričio 5-9 dienomis mokykloje vyko respublikinio pradinių klasių mokinių plakatų projekto 

„Mano mokykla – Lietuvoje, Lietuva mano mokykloje" trečiojo etapo darbų paroda. Visi 

norintys galėjo balsuoti už labiausiai patikusius darbus. Penkių geriausių darbų autoriams 

įteiktos padėkos. Projekte dalyvauja ir keturi mūsų mokyklos trečių- ketvirtų klasių mokinių 

darbai. Dabar paroda persikelia į Kretingą, o lapkričio 23-25 dienomis geriausi darbai bus 

eksponuojami LITEXPO parodoje „Mokykla 2012". Šį projektą inicijavo Vilniaus šv.Kristoforo 

progimnazija. 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=691%3Afotografij-konkurse-panevys--mano-dvirai-miestas-ir-ms-mokyklos-mokini-darbai&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=691%3Afotografij-konkurse-panevys--mano-dvirai-miestas-ir-ms-mokyklos-mokini-darbai&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=690%3Avyturieiai-neabejingi-alkstantiems&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=703%3Apradini-klasi-mokini-paroda-mano-mokykla--lietuvoje-lietuva-mano-mokyklojeq&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=703%3Apradini-klasi-mokini-paroda-mano-mokykla--lietuvoje-lietuva-mano-mokyklojeq&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/dviraciu_foto_k/foto_1.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/dviraciu_foto_k/foto_2.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/dviraciu_foto_k/foto_3.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/alkio_dienos_akcija_2012/alkio_dienos_akcija_1.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/alkio_dienos_akcija_2012/alkio_dienos_akcija_2.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/alkio_dienos_akcija_2012/alkio_dienos_akcija_3.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/alkio_dienos_akcija_2012/alkio_dienos_akcija_4.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/alkio_dienos_akcija_2012/alkio_dienos_akcija_5.jpg
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LIETUVOS MOKYKLŲ PROJEKTAS „MOKOMĖS VADOVAUTI IR 

MOKYTI BENDRAUDAMI“  

 Rugsėjo – lapkričio mėnesiais mūsų mokykla dalyvavo Švietimo bendruomenių asociacijų 

rėmimo projekte „Mokomės vadovauti ir mokyti bendraudami“. Tai projektas, kuriame 

devynios  Lietuvos mokyklos nusprendė pasidalinti  gerąja patirtimi ir pasimokyti viena iš 

kitos. Rugsėjo ir  spalio mėnesiais įvyko trys metodinės kūrybinės laboratorijos Klaipėdos 

Simono Dacho progimnazijoje, Šiaulių „Sandoros“ progimnazijoje bei KTU Kauno Vaižganto 

progimnazijoje. Į visas šias laboratorijas vyko ir mūsų progimnazijos mokytojų komandos. 

Susitikimuose pasidalinome naujovėmis, idėjomis, stebėjome teatro pamokas, domėjomės, 

kaip mokiniai, išvykę gyventi į svetimas šalis,  mokosi nuotoliniu būdu. 

Lapkričio 6 dieną projekto „Mokomės vadovauti ir mokyti bendraudami“ išvažiuojamoji 

metodinė kūrybinė laboratorija atvyko į Panevėžio „Vyturio“ progimnaziją. Į mokyklą atvyko 

mokytojų komandos iš  Klaipėdos Prano Mašioto progimnazijos, KTU Kauno Vaižganto 

progimnazijoje, Šiaulių „Romuvos“ progimnazijos, KTU Kauno Vaižganto progimnazijos. 

Kūrybinės laboratorijos metu svečiai stebėjo keturias skirtingų dalykų (lietuvių k., biologijos, 

dailės, chemijos) pamokas. Taip pat mokytojai pristatė, kaip  mūsų mokykloje vyksta bendrųjų 

kompetencijų ugdymas, projektinės veiklos, projekto „Mokomės kitaip“ įgyvendinimas. 

Džiaugiamės, kad galėjome pasidalinti savo gerąja patirtimi su kitomis Lietuvos mokyklomis. 

Lapkričio 13 d. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijoje vyko baigiamoji šio projekto konferencija. 

Joje dalyvavo mūsų mokyklos socialinė pedagogė Inga Navickienė ir mokytoja Lina 

Kučinskienė. Konferencijoje mūsų mokyklos atstovės pristatė  projektą „Mokomės kitaip“ ir 

mokykloje esančią mokinių projektinių darbų tvarką. 

SVEIKATINGUMO PROJEKTAS „NESIJAUDINK, BŪK LAIMINGAS“ 

Panevėžio kolegijos socialinio darbo studijų programos studentai, vykdymai Panevėžio miesto 

savivaldybės sveikatinimo programos projektą „Nesijaudink, būk laimingas“ aplankė savo 

partnerę – Panevėžio „Vyturio“ progimnaziją. Lapkričio 7 dieną 8-ųjų klasių mokiniai išklausė 

studentų paskaitą apie paauglių depresiją, jos požymius. Studentai informavo mokinius kur 

kreiptis pagalbos, jei su problemomis nebegali susitvarkyti pats. Po paskaitos aštuntokai 

atsakinėjo į klausimus. Geriausiai pasirodžiusi, aktyviausiai dalyvavusi klasė bus apdovanota 

prizu – lapkričio 16 d. 15 val. kino centre „Garsas“ jiems dovanojama edukacinė kino 

programa. Tai 8c klasė –. Sveikiname! 

 

 
 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=725%3Alietuvos-mokykl-projektas-mokoms-vadovauti-ir-mokyti-bendraudami&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=725%3Alietuvos-mokykl-projektas-mokoms-vadovauti-ir-mokyti-bendraudami&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=704%3Asveikatingumo-projektas-nesijaudink-bk-laimingas&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/paroda_pr_2012/Paroda_1.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/paroda_pr_2012/Paroda_2.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/paroda_pr_2012/Paroda_3.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/sveikatingumas_2012_11/sveikatingumo_projektas_1.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/sveikatingumas_2012_11/sveikatingumo_projektas_2.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/sveikatingumas_2012_11/sveikatingumo_projektas_3.JPG
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MOKINIŲ DIENA 

Lapkričio 15 d. mokykloje vyko Mokinių diena. Ši diena mokyklos mokiniams buvo 

ypatinga. Prieš pamokas mus pasitiko mokyklos vadovai ir, linkėdami geros dienos, įteikė 

po saldainį „Vyturėlis“. Mokiniai atėjo pasipuošę netradiciniais kostiumais: 5-okai buvo 

moksliukai, 6-okai – hipiai, 7-okai – „otkutiūras“, o 8-okai – pankai. Per pamokas mokytojai 

mums paruošė įvairių staigmenų: žaidėme įvairius žaidimus, vaidinome ar kitaip smagiai 

leidome pamokas. Per pertraukas mūsų taip pat laukė pramogos: smagiai šėlome 

diskotekose, rinkome stilingiausią klasę. Mokiniai ėjo podiumu ir demonstravo savo 

sukurtus kostiumus. Stilingiausiomis klasėmis tapo 2b, 3a, 3b, 5c, 6c, 7c, 8a klasės. Bene 

didžiausio pasisekimo sulaukė tradicinis „Pyragų turgus“. Mokiniai pardavinėjo savo ir 

mamyčių keptus pyragus, o dalį uždirbtų pinigų aukojo labdaros akcijai. Iš viso paaukota 

apie 280 Lt. Labai džiaugiamės, kad šiais metais į Mokinių dieną įsitraukė ir pradinių klasių 

mokiniai. Dieną praleidome smagiai, visi labai džiaugiamės savo švente.  
 

 

 

 

 

VYTURIEČIAI PAMINĖJO TOLERANCIJOS DIENĄ  

„Vyturio“ progimnazija atsiliepusi į Tarptautinės komisijos nacių  ir sovietinio okupacinių režimų 

nusikaltimams Lietuvoje įvertinti kvietimą dieną paminėjo Tarptautinę tolerancijos dieną,  

pavadintą „Tolerancijos skėčiu“. Visą savaitę mokiniams etikos pamokų metu (pradinukams klasės 

valandėlių metu) vyko tolerantiškumo pamokos. Mokiniai kūrė Tolerancijos skėčius, domėjosi 

tolerancijos sąvoka, kūrė savo apibrėžimus, kaip jie supranta šį žodį. Taip pat kiekvienoje 5-8 

klasėje buvo renkami tolerantiškiausi mokiniai. Džiaugiamės šiais išrinktais tolerantiškiausiais 

vyturiečiais: 

 Dalia Vizbaraitė 5a 

 Ąžuolas Gadliauskas 5b 

 Dominykas Šeštokas 5c 

 Viktorija Surgautaitė 6b 

 Martynas Ungurys 6c 

 Dominykas Bronušas 7b 

 Ignas Stanislovaitis 7c 

 Mantas Dambrauskas 8b 

 Linas Gaudutis 8c 

 Domantė Žukauskaitė 6a 

 Mantas Gumuliauskas 7a 

 Dominyka Piskunova 8a 

Lapkričio 15 d. „Sąžinės komandos“ atstovės, aštuntokės Rugilė ir Ieva kartu su socialine pedagoge 

ir Panevėžio kolegijos studentėmis Rita ir Martyna lankėsi Panevėžio kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų 

pagrindinėje mokykloje. Ten su auklėtiniais kalbėjosi apie tolerancijos apraiškas, knygas rašančias 

tolerancijos tema bei žaidė žaidimus. Lapkričio 16 d. vyturiečiai kartu su  Panevėžio Kazimiero 

Paltaroko gimnazija ir 5- tąja gimnazija dalyvavo miesto Laisvės aikštėje susiorganizuotame 

renginyje „Tolerancijos skėtis. Sau ir kitiems“. Renginio metu buvo pristatyta tolerancijos reikšmė 

– tai priešingos nuomonės arba įsitikinimų gerbimas, pakanta, gerbimas kitokių žmonių. Šią akciją 

vainikavo linksmas ir nuoširdus mokinių koncertas Panevėžio bendruomenei. Mokiniai kvietė 

miesto gyventojus po tolerancijos skėčiais, kalbino juos pristatydami šios dienos renginį ir 

padovanodami mokinių rankomis kurtus popierinius skėčius. 

Pabaigai dar kartą norisi paprašyti: būkime tolerantiški, pasaulis priklauso ne tik man.  

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=708%3Amokini-diena&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=706%3Avyturieiai-paminjo-tolerancijos-dien&Itemid=1
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MOKINIAI PRIEŠ AIDS 

„Vyturio“ progimnazija įgyvendindama Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos 

rėmimo specialiosios programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projektą„Vyturys- sveikos 

gyvensenos akademija (3)“ lapkričio 28 dieną surengė Pasaulinės kovos su AIDS paminėjimą. 

Renginyje dalyvavo mokyklos aštuntokai. Kiekviena klasė delegavo po 8 komandos narius, kurie 

išmėgino savo jėgas atlikdami kūrybinėse užduotis. Renginį vedė aštuntokės Ieva ir Rugilė, o 

vertinimo komisiją sudarė ketvirtokų komanda, kurie puikiai pasižymėjo argumentuota kalba, 

humoro jausmu, taikliomis įžvalgomis. 

Pirmoji užduotis, su kuria susidūrė aštuntokai, buvo pristatymai, su kuriais jie susidorojo kuo 

puikiausiai. Vieni parodė kaip iš žmonių galima sudėti žodį AIDS, kiti sukūrė skanduotę, na o dar 

kita komanda tiesiog parodė savo charizmą šūkiu. Antroji užduotis buvo padainuoti liaudišką 

dainelę, bet skirtingais žanrais. Vieniems teko repuoti, kitiems giedoti kaip bažnyčioje, tretiesiems 

–  pasijusti operos solistais. Pati sunkiausia užduotis buvo trečioji, kai komandos turėjo suvaidinti 

situaciją su duotais žanrais ir žodžiais: AIDS, draugas, problema ir kraujas. Užduotis visos 

komandos atliko šauniai: 8a pasekė pasaką, kurioje jie išmokė kaip reikia gyventi turint tokią ligą 

kaip AIDS, 8b  parodė komediją, kuri mus išmokė neleisti vakarų netinkamoje kompanijoje, nes 

gali netekti kojos,  o 8c parodė siaubo istoriją, kurioje atskleidė šios ligos baisybes. 

Pasibaigus užduotims komisija skaičiavo balus. Rezultatas: garbingas II-ąsiass vietas laimėjo 8b ir 

8c klasės, o pačią garbingiausią I-ąją vietą iškovojo 8a klasės komanda. SVEIKINAME! 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=722%3Amokiniai-prie-aids&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_05.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_01.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_02.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_03.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_04.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_06.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_07.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_08.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_13.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_09.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_10.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_11.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tolerancija_2012/Tolerancijos_diena_12.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (14).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (1).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (10).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (12).JPG
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„JEIGU NORI BŪT STILINGAS, RŪKYMAS NEBEMADINGAS“  

 

Toliau tęsiant Panevėžio miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios 

programos priemonių įgyvendinimo rėmimo projekto ,,Vyturys – sveikos gyvensenos 

akademija (3)” įgyvendinimą, mokykloje organizuoti užsiėmimai 7-ų klasių 

mokiniams,,Jeigu nori būti stilingas-rūkymas nebemadingas“. Užsiėmimų pradžioje 

mokiniai prisiminė senosios animacijos filmuką „Na palauk“. Vienas pagrindinių filmuko 

herojų – vilkas, cigaretės nepaleidžia beveik visą filmuko seriją. Kyla klausimas, ar rūkymas 

madingas ir šiandien? Mokiniai susipažinę su gydytojo onkologo Juozo Prušinsko 

apibendrintais tikrais faktais apie rūkymo istoriją ir žalą bei nuotraukomis iliustruojančiomis 

rūkymo pasekmes, atliko kūrybinį darbą tema „Klasės nuotrauka prieš rūkymą“. Mokiniai 

susėdę grupelėmis kūrė  savo nuotraukos maketą, kaip jie tai įsivaizduoja. Septintokai noriai 

vieni su kitais bendradarbiavo, tarėsi kaip ir kas turėtų atrodyti, išklausė vieni kitų nuomonių 

bei noriai papildė darbą detalėmis. Laikas skirtas kūrybiniam darbui praėjo labai greitai. 

Išrinktų geriausių maketų kūrėjams teko nelengva užduotis – jie turėjo nufotografuoti tikrą 

nuotrauką. O kūrybinei komandai teko išrinkti geriausią. 

Direktorės valandų metu buvo apdovanota 7c klasės komanda, sukūrusi originaliausią 

prevencinę nuotrauką. Dar kartą sveikiname nuotraukos kūrėjus, 7c klasės mokinius: 

Arimantą Zavadskį, Igną Stanislovaitį ir Mangirdą Trepeką. Pasinaudojant nugalėtojų 

žodžiais, norisi visiems palinkėti – visada pasirinkite teisingai. 

 

 
 

 

 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=721%3Ajeigu-nori-bti-stilingas-rkymas-nebemadingas&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (13).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (15).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (16).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (17).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (18).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (2).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (3).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (4).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (9).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (5).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (6).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (7).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mokiniai_pries_aids_2012/Mokiniai_pries_aids (8).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/7c.jpg
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DALYVAVOME RESPUBLIKINĖJE MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ 

KONFERENCIJOJE „MOKINIŲ KŪRYBINGUMO UGDYMAS 

PROJEKTINĖJE, PRAKTINĖJE IR TIRIAMOJOJE VEIKLOJE“ 
 

Kauno Veršvų vidurinėje mokykloje gruodžio 12 d. vyko respublikinė mokytojų ir mokinių 

konferencija „Mokinių kūrybingumo ugdymas projektinėje, praktinėje ir tiriamojoje 

veikloje“. Skaityti pranešimus ir dalintis savo patirtimi buvo kviečiami mokytojai ir mokiniai. 

Mūsų mokyklos dalyvių komanda: Oksana Karoblienė, Danguolė Kačkienė, Mantas Dambrauskas 

(8b kl. mok.), Lina Kučinskienė. Konferencijos darbo grupėse šalies mokyklos pristatė įvairią savo 

projektinę veiklą, papasakojo apie savo pasiekimus. Apie mūsų progimnazijos mokinių projektinės 

veiklos organizavimo tvarką pristatė lietuvių kalbos mokytoja Oksana Karoblienė ir informacinių 

technologijų mokytoja Lina Kučinskienė. Mantas Dambrauskas, 8b kl. mokinys, pristatė savo 

atliktą kūrybinę veiklą ir sukurtą darbą projekte „Parodyk – kuo gyveni“. Savo pranešimu Mantas 

puikiai iliustravo mokytojų pranešimą apie projektinės veiklos organizavimo tvarką. Mūsų 

mokyklos pranešimai išsiskyrė tuo, kad labai daug dėmesio skiriama indidualiai mokinio kūrybai, 

nuosekliai ugdomi įvairūs gebėjimai. 

 

MOKYKLOJE VYKO OLIMPIADŲ DIENA 

2012 m. gruodžio 11 dieną mokykloje vyko kūrybinė diena 5-8 klasių mokiniams – Olimpiadų 

diena. Visi mokiniai turėjo galimybę rinktis olimpiadas, kuriose norėjo išbandyti savo jėgas. 

Mokytojai jiems siūlė išbandyti save lietuvių kalbos, matematikos, anglų kalbos, rusų kalbos, 

informatikos, informacijos paieškos, biologijos, istorijos, fizikos, chemijos olimpiadose. Itin smagu, 

kad nemažai mokinių dalyvavo ne vienoje olimpiadoje, o keletas – net trejose. 

Mokiniai, kurie nepageidavo dalyvauti dalykų olimpiadose, galėjo išbandyti save neolimpinėse 

veiklose: muzikoje, dailėje, technologijose, kūno kultūroje.  

 

MŪSŲ PROGIMNAZIJOS ŠVENTINĖ EKSPOZICIJA PREKYBOS IR PASLAUGŲ 

CENTRE "CITY BUMAS" 

Lapkričio mėnesį į mokyklą atkeliavo prekybos ir paslaugų centro „City Bumas” pranešimas apie 

šio centro organizuojamą renginių ciklą „Kūrybingas jaunimas”. Viena  šio ciklo veiklų – šventinių 

ekspozicijų paruošimas.  Todėl „City Bumas” kvietė visus, norinčius kurti projektą šventinei 

ekspozicijai „Žiemos stebuklai”. Išbandyti savo jėgas nutarė ir vyturiečiai. Dailės mokytoja 

Ramunė Mataitienė sukūrė projektą, o jį įgyvendinti kibo 3-7 klasių mokiniai ir mokytojai.    

Beveik tris savaites atsidariusiose dirbtuvėse virė darbas: vieni lankstė, karpė eglutes, kiti braižė, 

klijavo krepšelius, juos puošė, o treti gamino paukštelius, gėlytes. Viskas, ką pavyko sukurti, 

nukeliavo į prekybos ir paslaugų centrą „City Bumas”, o į mokyklą – pažadėtas prizas. 

Smagu, kad organizuojami tokie projektai, kurie suteikia galimybę vaikams ir mokytojams parodyti 

iniciatyvą, atskleisti savo sugebėjimus, fantaziją, o miestelėnams bei svečiams –pasidžiaugti gabia 

ir kūrybinga augančia karta, kuri nori ir sugeba prisidėti prie Panevėžio miesto kalėdinės dvasios 

kūrimo. 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=774%3Adalyvavome-respublikinje-mokytoj-ir-mokini-konferencijoje-mokini-krybingumo-ugdymas-projektinje-praktinje-ir-tiriamojoje-veikloje&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=774%3Adalyvavome-respublikinje-mokytoj-ir-mokini-konferencijoje-mokini-krybingumo-ugdymas-projektinje-praktinje-ir-tiriamojoje-veikloje&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=774%3Adalyvavome-respublikinje-mokytoj-ir-mokini-konferencijoje-mokini-krybingumo-ugdymas-projektinje-praktinje-ir-tiriamojoje-veikloje&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=734%3Amokykloje-vyko-olimpiad-diena&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=736%3Ams-progimnazijos-ventin-ekspozicija-prekybos-ir-paslaug-centre-qcity-bumasq&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=736%3Ams-progimnazijos-ventin-ekspozicija-prekybos-ir-paslaug-centre-qcity-bumasq&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/citybumo/Papuostas_CityBumas (3).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/citybumo/Papuostas_CityBumas (4).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/citybumo/Papuostas_CityBumas (5).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/citybumo/Papuostas_CityBumas (6).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/citybumo/Papuostas_CityBumas (7).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/citybumo/Papuostas_CityBumas (8).JPG
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„VYTURIO" KALĖDINIS SIDABRINIS OBUOLYS 2012 

Gruodžio 19 d. progimnazijoje vyko Sidabrinio obuolio nominacijos ir kalėdinis Kaukių vakaras. 

Renginį organizavo Mokinių Taryba. Visą gruodžio mėnesį visos klasės siūlė kandidatus į įvairias 

nominacijas: „Metų protas“, „Metų balsas“, „Metų stilius“, „Metų sportininkas“ ir kt. Renginio 

metu nominacijų laimėtojai buvo apdovanoti Sidabrinio obuolio simboliais. Nuotaikingą kalėdinę 

renginio nuotaiką sukūrė klasių pasirodymai. Šiais metais kiekviena klasė kalėdiniam pasirodymui 

rinkosi vaizdo klipus, kuriuos išmoningai suvaidino scenoje. Visos klasės ruošėsi pasirodymams – 

rinkosi muziką, kostiumus, repetavo. Ir ne veltui. Visus pasirodymus vertino garbinga komisija – 

už idėją, atlikimą, kostiumus ir masiškumą. Šiais metais šauniausiais pasirodė 6c, 8a, 5c ir 8c 

klasės. Šmaikštūs renginio vedėjai, Mokinių Tarybos nariai, Kamilė, Augustė ir Ignas linksmai 

vedė renginį, bendravo su publika. Viso renginio metu vyravo puiki ir šventiška kalėdinė 

nuotaika.   

 

ŠILTAS ŽODIS ATVERIA DURIS Į KALĖDAS  

Kalėdos - stebuklų ir gerumo metas. „Vyturio“ progimnazijos mokiniai tikėdami, kad net ir šiltas 

žodis atveria duris į Kalėdas, ieškojo tų, kuriems tas žodis priešventiniu laikotarpiu yra pats 

svarbiausias.  Antradienio popietę aktyvių aštuntokų komanda, artėjančių švenčių proga palinkėti 

stiprybės, tikėjimo ir patikinti, kad svajonės tikrai pildosi, išskubėjo į Panevėžio Pataisos namus. 

Nuteistosioms mokiniai dovanojo Kalėdines istorijas, giesmes. Vytautė jaukią advento popietę 

užbaigė prasmingais žodžiais: „Paliekame jums Kalėdines istorijas, tegul jos sklando šalia jūsų. Jei 

bus žvarbu, tegul jus šildo, kaip ta žvaigždutė, kurią šaltuose namuose angelėlis įdėjo į krosnį. 

Paliekame jums sausainėlius, kuriuos iškepėme patys. Tikime, kad jie, kvepėdami imbieru ir 

medumi, suteiks jūsų Kalėdoms jaukumo“. 

 

 

KALĖDINIS PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS LABDAROS 

VAKARAS 

Gruodžio 20 dieną progimnazijoje vyko Kalėdinis progimnazijos bendruomenės  vakaras. Gražią 

laukimo ir susimąstymo nuotaiką sukūrė mokinių ir mokytojų parengta šventinė 

programa. Renginio metu vyko labdaros akcija - aukcionas, kurio metu buvo surinkta 2673,60 lt.  

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENĄ - SAUSIO 13-ĄJĄ – VYTURIEČIAI MINĖJO 

KARTU SU PILIETINE AKCIJA „ATMINTIS GYVA, NES LIUDIJA“  

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=740%3Avyturioq-kaldinis-sidabrinis-obuolys-2012&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=145:vyturioq-kaldinis-sidabrinis-obuolys-2012&Itemid=53
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=737%3Ailtas-odis-atveria-duris-kaldas&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=738%3Akaldinis-progimnazijos-bendruomens-labdaros-vakaras&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=738%3Akaldinis-progimnazijos-bendruomens-labdaros-vakaras&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=749%3Alaisvs-gynj-dien-sausio-13-j--vyturieiai-minjo-kartu-su-pilietine-akcija-atmintis-gyva-nes-liudija&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=749%3Alaisvs-gynj-dien-sausio-13-j--vyturieiai-minjo-kartu-su-pilietine-akcija-atmintis-gyva-nes-liudija&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/citybumo/Papuostas_CityBumas (2).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/citybumo/Papuostas_CityBumas (1).JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/citybumo/Papuostas_CityBumas.JPG
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/Gerumo_metas_2012_12/gerumo_metas_2.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/Gerumo_metas_2012_12/gerumo_metas_1.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/Gerumo_metas_2012_12/gerumo_metas_3.jpg
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Sausio 11-ąją visa mokykla dalyvavo Laisvės gynėjų dienai 

paminėti skirtoje pilietinėje akcijoje „Atmintis gyva, nes 

liudija“ ir lygiai 8.00 valandą visoje mokykloje buvo uždegtos 

atminties ir solidarumo žvakutes, kurios simbolizuos apgintos 

laisvės šviesą, laisvės idėjų pergalę prieš brutalią jėgą, atmintį ir 

susikaupimą pagerbiant žuvusius.   

 

„PREZIDENTO TAURĖS" „VISŲ ŽVAIGŽDIŲ" VARŽYBŲ REZULTATAI  

Sausio 25 dieną progimnazijos sporto salėje vyko „Prezidento taurės" „visų 

žvaigždžių" 7-8 klasių varžybos. Klasių komandos varžėsi trijose rungtyse – baudų 

metimas, tritaškio metimas ir slalomas, taip pat kovojo ir dėl rezultatyviausio 

krepšinio žaidėjo titulo. Visų rungčių apibendrinti rezultatai: 

 8a komanda: Klaidas P., Titas Ž., Marius M. – 1 vieta 

 7a komanda: Mindaugas M., Lukas M., Svajūnas S. – 2 vieta 

 8c komanda: Gytis S., Normantas P., Aleksas Š. – 3 vieta 

SVEIKINAME 1-3 VIETŲ NUGALĖTOJUS! 

 

KŪRYBINĖ PRAKTINĖ LABORATORIJA „INTERNETINIO PUSLAPIO KŪRIMAS” 
 

Šių mokslo metų pirmąjį pusmetį 27 mokyklos 5-7 klasių mokiniai trečiadieniais lankė kūrybinės 

praktinės laboratorijos „Internetinio puslapio kūrimas” užsiėmimus. Užsiėmimų metu mokiniai 

susipažino su savo internetinio puslapio svetainėje www.jimdo.comkūrimo galimybėmis, išbandė 

jas praktiškai, siekė įgyvendinti savo kūrybinius sumanymus, mokėsi naujas žinias ir įgūdžius 

susieti su jau įgytomis IKT žiniomis ir įgūdžiais, nuosekliai atlikti darbą nuo idėjos iki galutinio 

varianto.Mokinių darbų pavyzdžius galite peržiūrėti: 

http://motokrosas.jimdo.com/  

http://virtualtraveler.jimdo.com/  

http://liutauras.jimdo.com/  

http://tfminlt.jimdo.com/  

http://eivyde11.jimdo.com/  

http://arnas1234.jimdo.com/  

http://motoscros.jimdo.com/ 

http://muzika-tau.jimdo.com/ 
 
 

13-AME ŠALIES MOKYKLŲ TINKLAPIŲ KONKURSE PATEKOME Į 20-TUKĄ! 

Jau 13-tą kartą, rudenį, buvo organizuojamas šalies švietimo įstaigų 

interneto svetainių konkursas, kurio galutiniai rezultatai paaiškėjo 

baigiamajame 13-to mokyklų svetainių konkurso renginyje, vasario 11 

d. Konkurse dalyvavo 146 švietimo įstaigos. Mokyklų interneto 

svetaines vertino mokyklų bendruomenės ir konkurso ekspertų grupė. 

Džiaugiamės, kad mūsų progimnazijos interneto svetainė pateko į šalies 20-tuką, laimėjome 14-

vietą. 

 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=760%3Aprezidento-taursq-vis-vaigdiq-varyb-rezultatai&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=766%3Akrybin-praktin-laboratorija-internetinio-puslapio-krimas&Itemid=1
http://www.jimdo.com/
http://motokrosas.jimdo.com/
http://virtualtraveler.jimdo.com/
http://liutauras.jimdo.com/
http://tfminlt.jimdo.com/
http://eivyde11.jimdo.com/
http://arnas1234.jimdo.com/
http://motoscros.jimdo.com/
http://muzika-tau.jimdo.com/
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=780%3A13-ame-alies-mokykl-tinklapi-konkurse-patekome--20-tuk&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mt13k.jpg
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LINKSMA NAKVYNĖ MOKYKLOJE 
Ši nakvynė buvo surengta ne šiaip sau. Ją sugalvojo mūsų mokyklos mokytojai vaikams, kurie 

pirmąjį pusmetį elgėsi kultūringai ir negavo pastabų. 

Mokykloje, vasario 15 d., penktadienį,  nakvojo daug vaikų, nuo penktokų iki aštuntokų. Septintą 

valandą vakaro pradėjo rinktis vaikai. Visi atėjo su didelėmis kuprinėmis ir išsipūtusiais maišais. 

Kai pasidėjome daiktus, apsirengėme sportinę aprangą ir nuėjome į aktų salę. Ten mūsų laukė 

pirmoji užduotis – susipažinimas su kitais vaikais, pasakant savo klasę ir vardą. Po prisistatymo 

mokytoja Zina Stripeikienė paskelbė naują užduotį. 

Vaikai turėjo susiskirstyti į dvi grupes, viena buvo aktų salėje kita koridoriuje. Grupės išrinko po 

vaiką. Vienas stovėjo vienoje durų pusėje, o kitas kitoje. Mokytoja greitai atidarė duris ir tie du 

vaikai turėjo atspėti vienas kito vardą. Kuris tai greičiau padaro laimi, o pralaimėjęs pereina į kitą 

komandą. Žaidimų buvo tiek daug ir įvairių, kad niekam nebuvo nuobodu. 

Kai žaidimai baigėsi susiskirstėme į keturias grupes ir į skirtingus kabinetus su savo vadovais 

nuėjome kurti pasirodymų. Kai visos grupės buvo pasiruošusios pradėjo rodyti savo pasirodymus. 

Buvo taip linksma, kad pasirodymų metu kitų grupių dalyviai irgi pradėjo šokti ir dainuoti. 

Manau, kad vaikams labiausiai patiko estafetės. Visos grupės varžėsi. Kai kurie vaikai pavargo, 

tačiau virvės traukimo nepražiopsojo nei vienas. Apie vienuoliktą valandą vakaro į sporto salę 

mes atsinešėme čiužinius ir miegmaišius. Ne visi ruošėsi miegoti, kiti nuėjo į aktų salę pašėlti 

diskotekoje. 

Miegoti ėjome tik antrą valandą nakties. Kai kurie netgi dar vėliau. Nakvynė tikrai buvo 

įsimintina, linksma ir visiems labai patiko. 

 

 

 

 

VASARIO 16-SIOS MINĖJIMAS 

 

Vasario 15 d. Panevėžio „Vyturio“ progimnazija paminėjo vasario 16-ąją, 95-ąsias Valstybės 

atkūrimo metines gražia akcija – mūsų šalies vėliavos spalvomis plazdėjo vėjo malūnėliai, kuriuos 

pagamino ir laikė skambant Lietuvos himnui progimnazijos bendruomenė. 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=788%3Alinksma-nakvyn-mokykloje&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=784%3Avasario-16-sios-minjimas&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/naktis_mokykloje/naktis_mokykloje_01.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/naktis_mokykloje/naktis_mokykloje_010.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/naktis_mokykloje/naktis_mokykloje_02.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/naktis_mokykloje/naktis_mokykloje_03.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/naktis_mokykloje/naktis_mokykloje_04.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/naktis_mokykloje/naktis_mokykloje_05.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/naktis_mokykloje/naktis_mokykloje_06.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/naktis_mokykloje/naktis_mokykloje_07.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/naktis_mokykloje/naktis_mokykloje_08.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/naktis_mokykloje/naktis_mokykloje_09.jpg
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8-TŲ KLASIŲ MOKINIŲ PROJEKTŲ PRISTATYMŲ RENGINYS „PARODYK, KĄ 

MOKI!“ 
Vasario 22 d., penktadienį, progimnazijoje vyko 8-tų klasių mokinių projektų pristatymų renginys 

„Parodyk, ką moki!“. Prieš renginį buvo surengtos mokinių darbų parodos. I aukšte, foje, buvo 

galima iš arti apžiūrėti projektinės mokinių grupės „Vėjo malūnai“ (vadovas J.Budnikas) sukurtus 

vėjo malūnus, per televizorių buvo demonstruojamos pateiktys, iškabinti plakatai socialinėmis 

temomis – juos sukūrė projektinė grupė „Socialinis eksperimentas“ (vadovė D.Ožalinskienė), 

buvo galima pamatyti kaip veikia mokinių sukurti robotai – projektinė grupė „Robotika“ (vadovė 

R.Burbaitė). II aukšte prie aktų salės pakabinti projektinės grupės „Oho – ho“ (vadovė 

R.Mataitienė) mokinių meniniai darbai, atlikti įvaria technika, pavyzdžiui, šilko tapyba. II a. prie 

mokytojų kambario buvo rodomi projektinės grupės „Parodyk – kuo gyveni“ (vadovė 

L.Kučinskienė) mokinių sukurti filmukai, nuotraukų albumų paroda, o šalia buvo galima 

pasigrožėti projektinės grupės „Senas naujas popierius“ (vadovė S. Petraitienė) mokinių sukurtais 

darbais iš perdirbto popieriaus, kurį pasigamino patys mokiniai. Mokinių darbų paroda stebino 

išmone, kūrybiškumu ir idėjomis. 

Renginį aktų salėje nuotaikingai vedė Ignas (7c) ir Vaida (6c). Žiūrovams leido pajusti turiningą 

mokinio kasdieniško gyvenimo nuotaiką, pilną pamokų ruošimo, skaitymo valandų, projektų, 

kūrybinių veiklų, santykių su tėvais, mokytojais ir draugais bei žaismingo laisvalaikio. Tarsi 

žaisdami, renginio vedėjai, kvietė į sceną projektines grupes pasidalinti savo kūryba. Šventinę 

nuotaiką kūrė mokinių muzikiniai pasirodymai, dainos. 

Projektinės grupės „Senas naujas popierius“ mokiniai papasakojo kuo naudinga patirtis išmokus 

patiems sukurti popierių iš jau panaudoto, kur galima pritaikyti ir kaip tai padeda saugoti gamtos 

išteklius. 

Romantišku eilėraščiu apie malūnus, kurį deklamavo Gabija Daniševičiūtė (5c), pradėjo savo 

pristatymą projektinė grupė „Vėjo malūnai“. Grupės nariai papasakojo įdomių dalykų apie vėjo 

malūnų atsiradimą, jų konstravimą, kaip jie keitėsi bėgant metams, taip pat pademonstravo savo 

sukurtus vėjo malūnus. 

Kaip pasaką papasakojo apie savo projekto kūrybinę veiklą projektinė grupė „Oho-ho“ merginos, 

pasipuošusios mini karūnomis. Pristatė savo sukurtus darbus ir pasidalino aplinkos gražinimo 

paslaptimis. 

Projektinės grupės „Robotika“ mokiniai supažindino su savo sukurtais robotais, papasakojo kaip 

juos kūrė, pademonstravo ką sugeba atlikti. Robotai piešė, sekė liniją, ranką, net gi kandžiojosi! 

Vaizdo medžiagoje parodė kaip mokinių sukurti robotai pjausto daržoves, suka sviestą, net  gali 

iškviesti pagalbą. 

Savo pristatymą projektinės grupės „Socialinis eksperimentas“ mokiniai pradėjo kaip socialiai 

aktyvūs ir pilietiški visuomenės nariai – į sceną lipo su plakatais, šūkiais. Kiekvienas mokinys 

pasirinko socialinę problemą ir ieškojo sprendimų, atliko tyrimus, sukūrė metodinę medžiagą. 

Visus mokinių sukurtus darbus socialinių problemų temomis įrašė į skaitmeninę laikmeną ir 

padovanojo Neformaliojo ugdymo skyriaus vedėjai Z. Stripeikienei. 

Projektinė grupė „Parodyk – kuo gyveni“ savo kūrybinių darbų pristatymą pateikė gyvenimo būdo 

laidos stiliumi. „Laidos vedėjai“, Laurita ir Mantas, kalbino „laidos svečius“, projektinės grupės 

narius, teiravosi ką mokiniai norėjo parodyti visuomenei savo sukurtais darbais, kas užpildo jų 

laisvalaikį. 

Renginys prabėgo nepastebimai, palikdamas nuostabos jausmą, kiek daug kūrybos, idėjų ir 

individualios išraiškos turi aštuntokai. 

 

„KAZIUKO KERMOŠIUS!“ 

Kaziuko kermošius vyko kovo 4 d., per ilgąją pertrauką, po keturių pamokų,„Vyturio“ 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=789%3A8-t-klasi-mokini-projekt-pristatym-renginys-parodyk-k-moki&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=789%3A8-t-klasi-mokini-projekt-pristatym-renginys-parodyk-k-moki&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=790%3A-kaziuko-kermoius&Itemid=1
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progimnazijos antrame aukšte. Buvo galima įsigyti  rankdarbių, namuose, gamintų gardumynų ar 

sendaikčių (knygų, meno dirbinių), net aplankyti Prezidento būrimo saloną. 

 

 

PANEVĖŽIO MIESTO MOKSLEIVIŲ KOMANDINĖS SMIGINIO VARŽYBOS 

Vakar 2013-03-07 mūsų mokykloje vyko Panevėžio miesto moksleivių komandinės smiginio 

varžybos. Varžybose dalyvavo rekordinis komandų skaičius  – net 20! Ir vaikinų, ir merginų 

tarpe nugalėjo „Vyturio“ mokyklos komandos! 

Merginų komanda:       

Simona Piščikaitė 7a kl. 

Laura Balčiūnaitė 8a kl. 

Vaikinų komanda: 
Matas Butkevičius 8c kl. 

Mantas Dambrauskas 8b kl. 

Abi mūsų komandos iškovojo teisę atstovauti Panevėžio miestą Lietuvos mokinių Olimpiniame 

festivalyje Jonavoje. 

 

 
 
 
 
 
 

PANEVĖŽIO „VYTURIO" PROGIMNAZIJOS BENDRUOMENĖ LIETUVOS 

NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENĄ - KOVO 11-ĄJĄ ŠVENTĖ KARTU 

 
Panevėžio „Vyturio" progimnazijos bendruomenė Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną - 

Kovo 11-ąją šventė kartu. Keliais šimtais trispalvių vėjo malūnėlių nešini, „vyturiečiai" sudarė 

gyvą vėliavą ir papuošė miesto gatvėmis ėjusią šventinę eiseną ir Laisvės aikštėje vykusį 

iškilmingą renginį. Mokyklos mokytojai džiaugiasi, kad į šventę susirinko ne tik dauguma 5-8 

klasių mokinių, bet ir jų tėveliai. Šitas renginys ugdė vaikų širdelėse pilietiškumo, pasididžiavimo 

savo šalimi daigą, skatino panevėžiečių šeimas švęsti išradingai, švęsti kartu. 

 

 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=796%3Apanevio-miesto-moksleivi-komandins-smiginio-varybos&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=797%3Apanevio-vyturioq-progimnazijos-bendruomen-lietuvos-nepriklausomybs-atkrimo-dien-kovo-11-j-vent-kartu&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=797%3Apanevio-vyturioq-progimnazijos-bendruomen-lietuvos-nepriklausomybs-atkrimo-dien-kovo-11-j-vent-kartu&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/smiginis_2013_03_07/smiginis_01.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/smiginis_2013_03_07/smiginis_02.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/smiginis_2013_03_07/smiginis_03.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/smiginis_2013_03_07/smiginis_04.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/smiginis_2013_03_07/smiginis_05.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/kovo_11_2013/kovo_11_1.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/kovo_11_2013/kovo_11_2.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/kovo_11_2013/kovo_11_3.jpg
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NETRADICINĖS TAUTIŠKUMO PAMOKOS „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOJE 
 

Tautinis pilietinis ugdymas - vienas svarbiausių dalykų šiuolaikinėje 

mokykloje. Jo tikslas - ugdyti pozityvią pasaulėjautą ir tautines, vertybines nuostatas. 

Labai džiugu, kad Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje gražia ilgamete tradicija tapo pradinių 

klasių mokinių renginys „Vyturio dainos“. Ši šventė visuomet būdavo skiriama Vasario 16-osios 

paminėjimui, bet šiais mokslo metais mažieji vyturiečiai savo skambiausias daineles nutarė skirti 

Kovo 11-ajai, nes vasario 15 d.  kartu su vyresniaisiais progimnazijos draugais paminėjo Vasario 

16-osios 95-ąsias Valstybės atkūrimo metines gražia akcija „Vasario 16-ąją švęsk išradingai“, 

kurią iniciavo Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė.Minėjimo metu mokyklos 

bendruomenė rankose spaudė visai Lietuvai brangių spalvų - geltonos, žalios, raudonos - mokinių 

rankomis išlankstytus vėjo malūnėlius. 

Po renginio „Vyturio“ progimnazijos pradinukai nutarė pratęsti vėjo malūnėlių „gyvavimą“. Tuos 

pačius malūnėlius mažieji panaudojo progimnazijos puošimui Kovo 11-osios  renginiui.  Šiais 

metais visi progimnazijos mokiniai paruoštame didžiuliame popieriaus lape galėjo parašyti savo 

mintis, jausmus, kurie kyla, ištarus žodį „Lietuva“.  

 Šių metų koncerte dalyvavo ir progimnazijos draugai – „Dobilo“, „Žilvino“, „Jūratės“ lopšelių – 

darželių bei Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mažieji dainorėliai, kurie su savo 

meninėmis programėlėmis kiekvienais metais atvyksta į šį tradicinį renginį. Šių metų Kovo 11-

osios šventė buvo išskirtinė tuo, kad mokiniai renginio metu prisilietė prie tautos lobyno, 

susipažino su lietuvių papročiais, tradicijomis. Staigmeną progimnazijos bendruomenei paruošė ir 

pradinių klasių mokytojos. Jos kartu su visais renginio dalyviais bei žiūrovais atliko Lietuvai 

skirtą dainą. Visų šventės dalyvių laukė šventinis tortas ir kitos staigmenos. 

Manome, kad, dalyvaudami bendruomenės veikloje, mokiniai įgis tautiškumo ir pilietiškumo 

pagrindus,  dar stipriau mylės savo Tėvynę, brangins, gerbs ją.  Mums labai svarbu, kad 

vyturiečiai  taptų atsakingais savo valstybės piliečiais. 

 

GEOGRAFŲ KONKURSAS „MANO GAUBLYS“ 
Š. m. kovo mėn. 15 d.  mokykloje vyko  LGMA organizuojamas 6-8 klasių geografijos konkursas 

„Mano gaublys“. Internetu gautas užduotis sprendė 21-as, geriausiai išmanantis  geografiją, 

mokinys. Aštuntų klasių tarpe nugalėtojais tapo: Tomas Savickas (8b kl.) – I vieta, Greta 

Matuzevičiūtė (8c kl.) – II vieta, Kamilė Bičiūnaitė ir Laura Balčiūnaitė (abi iš 8a kl.) pasidalijo 

III vietą. Septintokų tarpe puikiai atlikęs  visas užduotis ir nė karto nesuklydęs pirmą vietą 

laimėjo  Augenis  Vadluga (7a kl.). Antrą vietą užėmė Asta Strumbylaitė (7c kl.), o trečią – Irena  

Vasiljeva (7c kl.). Niekas nenorėjo pasiduoti šeštų klasių tarpe, todėl vienodą taškų skaičių 

surinko ir I vietą pasidalino net 3 mokiniai: Domantė Žukauskaitė (6a kl.), Lukas Urbonas ir 

Matas Morkūnas (abu iš 6c kl.). Antrą vietą taip pat dalijasi 2 mokiniai: Augustina Vilimaitė ir 

Jonas Jurgaitis (abu iš 6c kl.). Trečia vieta atiteko Tadui Žukauskui  (6a kl.) Sveikiname visus 

nugalėtojus. 

Balandžio 6 d.  trys mūsų mokyklos mokiniai:  Domantė Žukauskaitė (6a kl.), Augenis Vadluga 

(7a kl.) ir Greta Matuzevičiūtė ( 8c kl.) vyks į Vilniaus Edukologinį Universitetą dalyvauti 

Respublikiniame jaunųjų geografų  Č. Kudabos konkurse. Palinkėkime jiems geros sėkmės 

siekiant kuo aukštesnių rezultatų  garsinant mūsų mokyklos vardą geografinėmis žiniomis visoje 

Lietuvoje. 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=798%3Anetradicins-tautikumo-pamokos-vyturio-progimnazijoje&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=801%3Ageograf-konkursas-mano-gaublys&Itemid=1
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PANEVĖŽIO M. 3-IŲ KLASIŲ MOKINIŲ ŽINIŲ KONKURSAS „MOKU, ŽINAU, 

GALIU“ 

Kovo 14 dieną į „Vyturio“ progimnaziją susirinko trečiokai iš 14 miesto mokyklų. Jie atvyko į 

žinių konkursą „Moku, žinau, galiu“. Mokyklas atstovavo pagrindinis dalyvis ir palaikymo 

komandos nariai.  Konkursą sudarė 4 etapai , kurių metu trečiokai galėjo pasitikrinti įvairiapuses 

žinias. Po pirmojo etapo palaikymo komanda turėjo galimybę padėti savo mokyklos atstovui 

patekti į antrą turą. Antrame ir trečiame turuose vyko įtempta kova dėl patekimo į finalą. Dėl 

pirmos vietos savo „žinių špagas“ surėmė Džiugas Lapienis iš Vytauto Mikalausko menų 

mokyklos ir Benedict Martinas Magee iš Pradinės mokyklos.   Po atkaklios kovos, nedideliu taškų 

skirtumu, konkursą laimėjo Benedict Martinas. Po konkurso rezultatų paskelbimo ir 

apdovanojimų, draugai nuoširdžiai sveikino visus  dalyvius. Džiaugiamės, kad  viso konkurso 

metu, sirgaliai entuziastingai, bet laikydamiesi taisyklių, palaikė savo mokyklos draugus. 

Smagu, kad  pirmu tokiu įvairiapusių žinių konkursu  susidomėjo daug miesto pradinių  klasių 

mokytojų.  Tikimės, kad   šis renginys  sukėlė  daug įvairių emocijų tiek dalyviams, tiek jų 

mokytojams. 

 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=803%3Apanevio-m-3-i-klasi-mokini-ini-konkursas-moku-inau-galiu&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=803%3Apanevio-m-3-i-klasi-mokini-ini-konkursas-moku-inau-galiu&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/geografu_konkursas_2013/geografu_konkursas_01.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/geografu_konkursas_2013/geografu_konkursas_02.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/geografu_konkursas_2013/geografu_konkursas_03.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/geografu_konkursas_2013/geografu_konkursas_04.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/geografu_konkursas_2013/geografu_konkursas_05.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/geografu_konkursas_2013/geografu_konkursas_06.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/geografu_konkursas_2013/geografu_konkursas_07.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/geografu_konkursas_2013/geografu_konkursas_08.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/geografu_konkursas_2013/geografu_konkursas_09.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mzg_3kl_konkuras_2013/dalyviai.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mzg_3kl_konkuras_2013/i etapo dalyviai.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mzg_3kl_konkuras_2013/ii vietos laimetojas.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mzg_3kl_konkuras_2013/komandos sprendzia uzduotis.jpg
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PRADINUKAI ŽEMĖS DIENOS RENGINYJE 

Nepabūgę žvarbaus vėjo ir šalto oro, pradinių klasių mokiniai kovo 20 dieną išsiruošė į miesto 

Laisvės aikštę. Nešini pačių sukurtais vėjo malūnėliais, gėlytėmis ir paukšteliais, iškilminga 

eisena pasitiko pavasario šventę „Žemės diena“. Laisvės  aikštėje visus susirinkusiuosius 

pasveikino Panevėžio meras V. Satkevičius, miesto šokėjai ir dainininkai.  Iškilmingas  Žemės 

vėliavos pakėlimas įkvėpė dar atsakingiau  saugoti ir mylėti gamtą. 

 

 

„SAVAITĖ BE PATYČIŲ“ 

Dalyvaudama akcijoje „Savaitė BE PATYČIŲ" mokyklos bendruomenė visais įmanomais 

būdais stengėsi atkreipti dėmesį į patyčių problemą bei skatinti pagarbius ir draugiškus 

santykius. 

 

Jau kovo 15 d. 5-8 klasių mokiniai visą dieną skyrė kūrybiniam 

darbui. Diena prasidėjo kultūros centre „Garsas“ nuo filmo 

„Kuosvarnis“ peržiūros. Nebijodamas prisiliesti prie liūdesio, 

saikingai derindamas saldžius ir rūgščius dalykus filmas jautriai 

nagrinėjo kasdieninę tikrovę, artimą tiek jaunam, tiek suaugusiam 

žiūrovui. Grįžtant prie mokyklos fotografavome šios akcijos 

simbolį „Šypsenėlę“,  kuri buvo suformuota iš 1-8 klasių mokinių. 

Po linksmos „šypsenėlės“ mokiniai sugūžėję į mokyklą dirbo mišriose grupelėse, kuriose buvo 

organizuoti užsiėmimai patyčių tematika. Mokiniai skaitė knygas draugystės-patyčių tema, 

kalbėjosi apie draugiškumą, toleranciją ir pan. Užsiėmimo pabaigoje mokiniai „augino gėlytę“ ir  

ant jos užrašė draugystės palinkėjimą, patarimą draugui ar ketureilį. Po užsiėmimo visos gėlytės 

buvo  „pasodintos“ sukurtoje draugystės „pievoje“  

  

Džiaugiamės išrinktais draugiškiausiais mokiniai ir tikime, kad jie bus pavyzdys mums visiems. 

Dar kartą sveikiname: 

 5a Beną Luomaną 

 5b Saulę Balčiūnaitę 

 5c Ulę Juškaitę 

 6a Domantę Žukauskaitę 

 6b Odetą Liesytę 

 6c Martyną Ungurį 

 7a Simoną Karalytę 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=804%3Apradinukai-ems-dienos-renginyje&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=807%3Asavait-be-patyi&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mzg_3kl_konkuras_2013/i vietos laimetojas su savo mokytoja.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mzg_3kl_konkuras_2013/komisija.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/mzg_3kl_konkuras_2013/sirgaliai.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/geografu_konkursas_2013/geografu_konkursas_10.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/zemes_diena_prad_2013/zemes_diena_01.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/zemes_diena_prad_2013/zemes_diena_03.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/zemes_diena_prad_2013/zemes_diena_04.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/zemes_diena_prad_2013/zemes_diena_05.jpg
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 7b Dominyką Bronušą 

 7c Igną Stanislovaitį 

 8a Ievą Kizaitę 

 8b Mantą Dambrauską 

 8c Ievą Morkūnaitę 

Šiais mokslo metais džiaugiamės ir išrinktais draugiškiausiai mokytojais  

ir darbuotojais. Taip pat sveikiname: 

 Ziną Stripeikienę 

 Eglę Chatkevičienė 

 Aušrą Vilimienę 

 Šarūną Piščiką 

 Reginą Merkelienę 

Kovo 22 d.  vyko apskritojo stalo diskusija „Kas vaikus džiugina, o kas liūdina?“ Diskusijoje 

dalyvavo kunigas Aivaras, mokyklos direktorė Vitalija, viešosios tvarkos skyriaus specialistė 

Ingrida, socialinė pedagogė Inga, tikybos mokytoja Aliutė, buvęs mokinys Laurynas,  5-8 klasių 

mokiniai.  Kiekvienas apskritojo stalo dalyvis  išsakė savo poziciją kas jo manymu mokinius 

džiūgina, o kas liūdina. Vyravo nuomonės, kad mokiniai bijo būti atstumti, apkalbėti, kitokie 

nei visi, kad iš jų nesityčiotų. Mokinius džiugina draugai, suaugusiųjų pagalba, pasitikėjimas, 

tai, kad yra išklausomi. Įdomu buvo išgirsti ir susirinkusių suaugusių žmonių pozicijas 

diskutuojamu klausimu. Štai Laurynas prisiminė, kad šioje mokykloje visada buvo pastebimos 

kiekvieno mokinio stiprybės ir daug dėmesio skiriama patyčių mažinimui. Kunigas Aivaras 

kalbėjo apie Dievo meilę. Prakalbę apie meilę su ja diskusiją ir baigėme sakydami, kad 

,,gyvenimas be meilės neturi jokios prasmės”. 

Tikiuosi, kad ši savaitė parodė, jog neverta užgaulioti kitų, nebūtina ir tylėti, jei turi ką išsakyti, 

nes kitaip pasekmės gali būti skaudžios visiems. Geriausias būdas - mylėti save ir šalia esantį. 

 

 

PROGIMNAZIJOS KETVIRTŲJŲ KLASIŲ MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS OLIMPIADA 
 

Po didžiųjų pavasario švenčių ir gausybės renginių, progimnazijos ketvirtokai panoro dalyvauti 

jau tradicinėje, ketvirtus metus rengiamoje mokyklos ketvirtokų anglų kalbos olimpiadoje. 

Kovo 12 dieną anglų kalbos žinias demonstravo Emilija Navikaitė 4a, Arnas Aničas 4a, Rokas 

Balčiūnas 4a, Ieva Ramanauskaitė 4b, Gerda Šibirkštytė 4b, Domantė Bronušaitė 4b, Meda 

Navickaitė 4b, Gabrielė Rancaitė 4a, Aistė Gailiušytė 4a, Emilija Grunskytė 4b, Žygintas 

Silantjevas 4a, Ugnius Vilimas 4a, Arnas Jurgelėnas 4a, Greta Taraškevičiūtė 4b, Gytis 

Dauknys 4b, Gytis Pranauskas 4b, Vakarė Remeikaitė 4a. 

Sveikiname olimpiados nugalėtojus: 
1. ROKĄ BALČIŪNĄ (72 taškai). 

2. ŽYGINTĄ SILANTJEVĄ (68 taškai). 

3. UGNIŲ  VILIMĄ (66 taškai). 

Šie mokiniai balandžio 12 dieną  dalyvaus  miesto ketvirtokų anglų k. olimpiadoje, kuri  vyks 

„Saulėtekio “ progimnazijoje. Linkime sėkmės mūsų šauniesiems anglistamas! 

 

 

8 KLASIŲ MOKINIŲ ANGLŲ KALBOS MENINIO SKAITYMO KONKURSAS 
 

Šių metų kovo 21-ą dieną mūsų miesto 5-ojoje gimnazijoje vyko aštuntokų anglų kalbos meninio 

skaitymo konkursas. Konkurse dalyvavo 56 geriausi Panevėžio mokyklų skaitovai. Mūsų 

mokyklą atstovavo trys mokiniai: Gintarė Rimantė Jatautaitė (8b), Martynas Pečiulionis 

(8a), Arnas Sankauskas (8b). Konkursas vyko 2-iem turais. Į antrąjį turą pateko 12 geriausių 

skaitovų tarp kurių ir Gintarė Rimantė Jatautaitė. Tai didelis pasiekimas mūsų progimnazijai. 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=805%3Aprogimnazijos-ketvirtj-klasi-mokini-angl-kalbos-olimpiada&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=808%3A8-klasi-mokini-angl-kalbos-meninio-skaitymo-konkursas&Itemid=1
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Renginio organizatoriai žada, kad renginys taps tradiciniu.O mes sveikiname Gintarę ir linkime 

jai sėkmės! 

 

 

ANGLIŠKŲ DAINŲ KONKURSAS "WELCOME TO HOLLYWOOD" 

 
Kovo 22 d. Pasvalio Lėvens pagrindinėje mokykloje jau  9 -ą kartą vyko angliškų dainų 

konkursas. Šį kartą konkurso organizatoriai visus dalyvius pakvietė į Holivudą. Tarp beveik šimto 

dalyvių pasirodė ir mūsų mokyklos mokiniai. Nuostabaus balso savininkė Viktorija (6b kl.), 

kuriai pritarė šokėjos Unė, Viltė, Ugnė (6b kl.) ir Augustina (6c kl.), atliko lyrišką Rihanna 

dainą  "Diamonds". Sudainuotą dainą lydėjo garsūs plojimai. Grįžome ne tik pakilios nuotaikos, 

bet ir su dovanomis bei padėkos raštais. Labai džiaugiamės puikiu merginų pasirodymu! 

 

 

 

,,VYTURIO“ PROGIMNAZISTAI RŪPINASI MOBILIAISIAIS TELEFONAIS 

 

Siekiant užkirsti kelią telefonų vagystėms ,,Vyturio“ progimnazijoje 

lankėsi Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Panevėžio 

miesto policijos komisariato Viešosios policijos skyriaus specialistė 

Ingrida Bakienė. Akcijos metu specialistė ant telefonų užrašė specialius 

kodus, o jų savininkai buvo registruojami specialioje knygoje.  Norinčiųjų pažymėti savo 

telefonus buvo labai daug ir akcijos metu pažymėta per šimtą mobiliųjų telefonų. 

Džiugu, kad „Vyturio" progimnazijos mokiniai atsakingi, rūpinasi savo daiktais ir supranta kaip 

svarbu pačiam juos saugoti. Didžiulis susidomėjimas prevencine akcija tai tik patvirtino, o 

atvykusi pareigūnė pamatė už durų laukiančius mokinius, kurių eilė driekėsi per visą koridorių. 

Moksleiviai buvo drąsūs ir pareigūnei turėjo labai daug klausimų. 

PROJEKTO METU SUKURTI DARBAI, PUOŠĘ MŪSŲ MOKYKLĄ, NUO ŠIANDIEN 

DŽIUGINA MIESTIEČIŲ AKIS 

Džiaugiamės, kad aštuntų klasių projektinės grupės „Oho – ho“ mokinių  

kūrybiniai darbai džiugins miestiečių akis visą mėnesį prekybos ir 

laisvalaikio centre Babilonas II. Parodą galite pamatyti tik įžengus pro 

prekybos ir laisvalaikio centro duris. 

 

 

PIRMOKŲ ABĖCĖLĖS ŠVENTĖ 
 

Pagaliau ateina pavasaris! O su juo į mūsų mokyklą kasmet ateina pirmokų Abėcėlės šventė. Ne 

išimtis ir šių metų pirmokėliai. Balandžio 11 d. rytą jie rado papuoštas savo klasių duris, patys 

pasipuošė raidžių karūnomis, ir visa mokyklos bendruomenė galėjo suprasti, jog pirmokų širdelėse 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=809%3Aanglik-dain-konkursas-qwelcome-to-hollywoodq&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=811%3Avyturio-progimnazistai-rpinasi-savo-mobiliaisiais-telefonais&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=820%3Aprojekto-metu-sukurti-darbai-puo-ms-mokykl-nuo-iandien-diugina-miestiei-akis&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=820%3Aprojekto-metu-sukurti-darbai-puo-ms-mokykl-nuo-iandien-diugina-miestiei-akis&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=823%3Apirmok-abcls-vent&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/p1100162.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/daiktu_zymejimas.jpg


31 
 

apsigyveno šventinė nuotaika. Vakare su tėveliais, kitais šeimų nariais ir mokytojomis pirmokai 

šventiškai išlydėjo Abėcėlę į jos gimtinę laukti ateinančių kitų pirmokėlių. Mūsiškiai vyturėliai 

raideles jau pažįsta, skaityti jau moka... 

 
 

 

 

 

5-7 KL. MOKINIAI LANKĖSI BOKSO SALĖJE 

Balandžio mėn. 10, 11, 15 d. 5-7 klasių mokiniai Sporto valandos metu lankėsi bokso salėje. 

Treneriai supažindino mokinius su bokso laimėjimais. Auklėtiniai  tarpusavyje ir su treneriais 

pademonstravo bokso atskirus elementus, veiksmus. 

 

 

PIEŠINIŲ „TAU, MAMYTE“ PARODA PC CITY BUMAS 

Artėja Mamos diena, norėdami pradžiuginti kuo daugiau mamų  

suorganizavome parodą šia tema PC City bumas.  Iš daugybės 5 ir 7 

klasių mokinių sukurtų darbų atrinkome pačius originaliausius ir 

įdomiausius. Ekspoziciją galite pamatyti antrame prekybos centro 

aukšte. 

 

PROJEKTO „KURIAME STALO ŽAIDIMUS“ PRISTATYMAS 
 

 
Retas mokinys nemėgsta žaisti stalo žaidimų. Žaisdami mokiniai tobulėja visapusiškai – lavinama 

ne tik kalba, bet ir loginis mąstymas, vaizduote, socialiniai įgūdžiai. Keturiolika 7 klasių mokinių 

daugiau kaip pusmetį kurė įvairius stalo žaidimus, kuriuos nutarė padovanoti Panevėžio 

respublikinės ligoninės vaikų skyriui, kad  ten gulintys vaikai galėtų prasmingai ir įdomiai leisti 

laiką vakarais. Balandžio 22 d. mokiniai pristatė savo projektą „Kuriame stalo žaidimus“ 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=822%3A5-7-kl-mokiniai-lanksi-bokso-salje&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=827%3Apieini-tau-mamyte-paroda-pc-city-bumas&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=834%3Aprojekto-kuriame-stalo-aidimus--pristatymas&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/abeceles_svente_2013_04/abeceles_svente_010.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/abeceles_svente_2013_04/abeceles_svente_012.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/abeceles_svente_2013_04/abeceles_svente_011.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/abeceles_svente_2013_04/abeceles_svente_02.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/abeceles_svente_2013_04/abeceles_svente_013.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/abeceles_svente_2013_04/abeceles_svente_03.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/abeceles_svente_2013_04/abeceles_svente_04.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/abeceles_svente_2013_04/abeceles_svente_06.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/boksas_2013_04/boksas_1.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/boksas_2013_04/boksas_2.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/boksas_2013_04/boksas_3.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/projektas_kuriame_zaidimus.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/tau_mamyte_paroda.jpg
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mokyklos bendruomenei. Pristatymo metu mokiniai demonstravo savo sukurtus stalo žaidimus, 

pasakojo apie jų kūrymą, vardijo savo sėkmes ir nesėkmes. Džiugu, kad beveik visų mokinių 

projekto pristatymai buvo labai apgalvoti: aiškios kalbos struktūrinės dalis, pademonstruotas 

gebėjimas sudominti auditoriją, gerai  parengta vaizdinė medžiaga, tinkama laikysena. Ypač 

pasižymėjo Augenis Vadluga (7a), Meda Garuckaitė (7b), Gabrielė Kirkutytė (7b), Artūras Klinga 

(7b), Irena Vasiljeva(7c), Jorė Taučikaitė (7c), Evelina Barzdaitė (7c), Asta Strumbylaitė (7c). 

Minėti mokiniai ne tik puikiai pristatė savo projektus, bet ir argumentuotai atsakė į klausimus. 

Džiaugiuosi savo projektinės grupės mokiniais ir linkiu sėkmės kitais mokslo metais rengiant 

projektus! 
 
 

DALYVAVOM AKCIJOJE „DAROM 2013" 

Trečiadienį, balandžio 24 d., 4-8 kl. 75 mūsų mokyklos mokiniai ir 4 mokytojai dalyvavo švaros 

akcijoje „DAROM-2013“ (tvarkė parką prie „Cido“ arenos) buvo surinkta apie 35 maišus šiukšlių. 

Visi mokiniai užsidirbo socialinių valandų nuo (0,5 val. iki 2 val.) Visi mokiniai gaus PK-6 

kompetencijos 3 lygio antspaudukus. M. Morkūnas 8a ir A. Sniežkaitė 5a gaus 4-lygio 

antspaudukus, nes į akciją atsivedė savo draugą. Nors pūtė stiprokas vėjas, bet dirbti buvo nešalta 

ir visai smagu. 

 

 

 

MOKINIAI PRISTATĖ SAVO SUKURTAS PILIS 

 

Š. m. balandžio 26 d. 7 kl. mokiniai pristatė savo projektą „Pilis medinė, pilis mūrinė” mokyklos 

bendruomenei ir tėveliams. Pristatymo metu mokiniai demonstravo savo sukurtus pilių maketus, 

pasakojo kaip juos gamino, pasidalino savo sėkmėmis ir nesėkmėmis. Kiekvienas projekto dalyvis 

pagamino maketą tos pilies, kuri jam buvo gražiausia ir mieliausia. Į pristatymą atvykę svečiai 

turėjo galimybę pamatyti Gedimino, Trakų, Medininkų, Krėvos, Raudondvario, Kauno, Biržų, 

Vindzoro, Vorikos, Melburno, Ifo pilies maketus. Grupės nariams linkiu sėkmės kitais mokslo 

metais įgyvendinant projektus! 

PROJEKTO ,,KURIAME, ŽAIDŽIAME, MOKOMĖS” PRISTATYMAS 

Gegužės 3 d. vyko projektinės grupės „Kuriame, žaidžiame, mokomės” darbų pristatymas. 

Sunkiai tvardydami jaudulį šeštokai pristatė savo pirmąjį projektą, drebančiais pirštais 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=835%3Adalyvavom-akcijoje-darom-2013q&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=841%3Amokiniai-pristat-savo-sukurtas-pilis&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=857%3Aprojekto-kuriame-aidiame-mokoms-pristatymas&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/darom_2013/akcija_darom_01.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/darom_2013/akcija_darom_02.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/darom_2013/akcija_darom_03.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/darom_2013/akcija_darom_04.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/darom_2013/akcija_darom_05.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/darom_2013/akcija_darom_06.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/pilis.jpg
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demonstravo sukurtus žaidimus, kryžiažodžius.  Nuo šiol lietuvių kalbos kabinete kiekvienas 

penktokas ar šeštokas galės žaisdamas pasikartoti nosinių raidžių rašybą žodžių šaknyse, nes šitam 

dalykui žaidimą sukūrė Domantė (6a), penktokams pasisekė labiausiai, nes, besimokydami 

mitines būtybes, galės žaisti  Deivydo (6b), Jokūbo(6b), Viltės (6b) sukurtus žaidimus, 

pasinaudoti Roko (6c) kurtu kryžiažodžiu. Šeštokai puikiai galės pasikartoti būdvardžio 

gramatinius požymius, žaisdami Mato (6a) žaidimą. Ir dar daug labai vertingų žaidimų bei 

kryžiažodžių sukūrė Monika (6a), Linas (6a), Radvilė (6b), Eimantas (6b), Dovydas (6c), 

Martynas (6c), Rytis (6c), Rokas (6a). Stebint pristatymus buvo aišku, kad kiekvienam mokiniui 

žaidžiant mokytis yra įdomiau ir linksmiau. 

4-TŲ KLASIŲ MOKINIŲ ŽINIŲ KONKURSAS „VYTURIO TŪKSTANMEČIO 

VAIKAI" 

Saulėtą  gegužės 14 d. popietę  į žinių konkursą susirinko 10 mokinių, kurie atrankiniame etape 

surinko daugiausia taškų. Konkursas vyko 4 etapais. Mokiniai turėjo atsakinėti į klausimus raštu ir 

žodžiu. Įveikę žaibo turnyrą, į finalą pateko 4 b klasės mokinės Vestina Čibaitė ir Aurelija 

Nečionytė. Finale Vestina parodė ypatingai geras žinias ir savo varžovę Aureliją aplenkė. 

Džiaugiamės, kad visi dalyviai buvo gerai pasiruošę, bet "koją pakišo" jaudulys. Tikimės, kad 

būdami penktokai, savo žinias jie ryšis pasitikrinti ir Lietuvos „Tūkstantmečio vaikų" konkurse. 

 

 

 

 
 

LAISVĖ APSIKABINTI 

 

Gegužės 22 d.  „Vyturio“ progimnazijos bendruomenė atsiliepė į LSMU Sveikatos psichologijos 

katedros kvietimą ir, kad pasijustų geriau stengėsi apkabinti kuo daugiau žmonių. Iš viso 

užregistruoti 5426 apsikabinimai. Aktyviausiai dalyvavo 5a klasės mokiniai, o garbingą 

pirmąją vietą  užėmė 3c klasė. Sveikiname juos. 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=860%3A4-t-klasi-mokini-ini-konkursas-vyturio-tkstanmeio-vaikaiq&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=860%3A4-t-klasi-mokini-ini-konkursas-vyturio-tkstanmeio-vaikaiq&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=866%3Alaisv-apsikabinti&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/4_kl_1000_vaikai/4_kl_1000_vaikai_1.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/4_kl_1000_vaikai/4_kl_1000_vaikai_2.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/4_kl_1000_vaikai/4_kl_1000_vaikai_3.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/4_kl_1000_vaikai/4_kl_1000_vaikai_4.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/4_kl_1000_vaikai/4_kl_1000_vaikai_5.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/4_kl_1000_vaikai/4_kl_1000_vaikai_6.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/4_kl_1000_vaikai/4_kl_1000_vaikai_7.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/4_kl_1000_vaikai/4_kl_1000_vaikai_8.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/4_kl_1000_vaikai/4_kl_1000_vaikai_9.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/apsikabinimu_diena.jpg
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Visi nepamirškime, kad apsikabinimai padeda sumažinti kraujo spaudimą, įtampą, stresą. Tad 

teigiamos emocijos naudingos mūsų sveikatai.  Būkime sveiki. 

Apsikabinimų skaičius  pagal klases: 

Vieta Klasė Apsikabinimų skaičius 

1 3c 1173 

2 5a 1172 

3 5b 1172 

4 4b 1017 

5 5c 790 

6 2a 704 

7 6b 569 

8 4a 241 

9 6a 166 

10 7c 138 

11 6c 102 

12 3a 49 

13 7b 37 

14 7a 36 

 

 

METŲ RENGINYS – „KARTOS MOKOSI KARTU“ 

Gegužės 23 d. „Vyturio” progimnazijos, mininčios 20-ties metų vardadienį, bendruomenė – 

mokiniai, mokytojai, tėveliai, svečiai -  rinkosi į kultūrinį-edukacinį, pramoginį Metų renginį 

„Kartos mokosi kartu”. Šventė prasidėjo iškilminga eisena nuo Laisvės aikštės – visi žygiavo 

mokyklos link lydimi orkestro. Moksleiviai, jų tėveliai, mokytojai ir svečiai buvo pakviesti ne į 

klases, o į mokyklos stadioną, kuriame jau šurmuliavo Amatų miestelis. Čia šventės dalyviai 

turėjo progą susipažinti su įvairiomis edukacinėmis veiklomis: vieni kantriai laukė eilėje, kad 

galėtų išbandyti lanką ir strėlę, kiti klausėsi žolininkės patarimų apie įvairių žolių naudą, mokėsi 

apyrankių pynimo, stebėjo riešinių mezgimą, vytelių pynimą, susidomėję kiaušinių marginimu 

patys tai galėjo išbandyti. O kur dar monetų kalimas, mezgimas pirštais, sviesto mušimas, 

sėkmingi pačių moksleivių bandymai pasigaminti žvakę…  Veiklos išties įvairios. Ypač 

susidomėję renginio dalyviai stebėjo riterių kovas. Džiugu, kad Metų renginį papuošė pačių 

moksleivių bei jų auklėtojų parengta programa. Įspūdingai pasirodė ir svečiai – ansamblis 

„Pynimėlis”. Renginio dalyviai, svečiai galėjo pasivaišinti kareiviška koše, atsigaivinti gira. 

 

VYTURIEČIŲ SĄSKRYDIS 

Jau tapo tradicija, kad pradinukai mokslo metus užbaigia „Vyturiečių sąskrydžiu“. Gegužės 29 

d. į šventę, kuri vyko progimnazijos aktų salėje, susirinko visi pradinių klasių mokiniai. Visus 

mokslo metus pradinukai žaidžia „vyturiukų“ žaidimą. Daugeliui mokinių yra labai svarbu 

išsaugoti visus „vyturėlius“, todėl jie stengiasi laikytis nustatytų tvarkos ir drausmės taisyklių.  

Patys pavyzdingiausi „vyturiečiai‘‘  buvo apdovanoti ne tik padėkos raštais, bet ir prizais su 

mokyklos atributika, „auksiniais‘‘ ir „sidabriniais“ „vyturiečių“ medaliais. Apdovanojimus gavo 

net 118 pradinių klasių mokinių. Padėkos raštų netrūko ir už įvairius pasiekimus bei laimėjimus 

mokyklos  konkursuose. Po oficialiosios šventės dalies „vyturiečių‘‘ laukė staigmena – mūsų 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=868%3Amet-renginys-kartos-mokosi-kartu&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=871%3Avyturiei-sskrydis&Itemid=1
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pradinių klasių mokinių spektaklis „Snieguolė ir septyni nykštukai“. 

Juk kaip smagu būti pavyzdingu ,,Vyturio“ mokyklos mokiniu! 

  

 

 

Pirmokai 
apdovanoti ,,auksiniais“ medaliais 

Mikalajūnaitė Dovilė  

Kareckas Kimantas  

Tūskaitė Ugnė 

Stankevičius Ernestas  

Borisas Vilius  

Širmenytė Šarūnė  

Magelinskas Kristupas  

Nadolskis Deividas  

Maleiškaitė Kamilė  

Marcinkevičius Kostas 

Gūra Dominykas  

Zakarevičius Matas 

Sadauskaitė Justina 

Sinicaitė Odeta 

Marija Lukoševičiūtė 

Augustė Keršulytė 

Karolis Meškauskas 

Ignas Ragauskas 

Vytautė Gaurytė 

Gabrielius Adomavičius 

Domas Nemeikšis 

Domantas Kaluina 

 

Pirmokai 
apdovanoti ,,sidabriniais“ medaliais 

Ulbikaitė Agnė 

Mikėnas Titas 

Morkis Martynas 

Stankevičius Ervinas 

Aivaras Jurevičius 

Zaliackas Nojus 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/vyturieciai_2013/vyturieciai_01.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/vyturieciai_2013/vyturieciai_02.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/vyturieciai_2013/vyturieciai_03.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/vyturieciai_2013/vyturieciai_04.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/vyturieciai_2013/vyturieciai_05.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/vyturieciai_2013/vyturieciai_06.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/vyturieciai_2013/vyturieciai_07.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/vyturieciai_2013/vyturieciai_08.jpg
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Augustė Telyčėnaitė 

Austėja Babarskaitė 

Justas Nečionis 

Emilija Petrunina 

Rugilė Levickaitė 

Antrokai 

apdovanoti ,,auksiniais“ medaliais 

Urtė Užkurėlytė 

Aistė Trumpickaitė 

Nedas Naujokaitis 

Agota Žurauskaitė 

Simonas Voroblievas 

Mūza Svetickaitė 

Austėja Paškevičiūtė 

Ugnė Česevičiūtė 

Gabija Jakobaitytė 

Kristupas Jakubonis 

Darija Paipolaitė 

Austėja Pečiulionytė 

Vygintas Pilipas 

                    Tomas Šapola 

 

Antrokai 

apdovanoti ,,sidabriniais“ medaliais 

Dovilė Rimšaitė 

Gerardas Čerka 

Mantas Indriūnas 

Aironas Stankevičius 

Mantas Indriūnas 

Saulė Piščikaitė 

Arijus Pipa 

Arminas Petronis 

Deimantė Šimoliūnaitė 

Kasparas Žukauskas 

Gedas Stanislovaitis 

Vaidotas Zarakauskas 

Trečiokai 

apdovanoti ,,auksiniais“ medaliais 

Inesa Šegamogaitė 

Viltė Matuliauskaitė 

Rimantė Plikūnaitė 

Ainetė Sabaliauskaitė 

Nojus Styra 

Vakarė Matuliauskaitė 

Modesta Virbickaitė 

Jurga Vaitkevičiūtė 

Gintarė Vilčinskaitė 

Laura Macevičiūtė 

Akvilė Laurikietytė 

Erika Sunklodaitė 
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Ieva Žalgevičiūtė 

Ugnė Novokreščenichaitė 

Kamilė Verikaitė 

Trečiokai 

apdovanoti ,,sidabriniais“ medaliais 

Karina Kaminskaitė 

Gertrūda Petrulytė 

Rugilė Verikaitė 

Matas Chatkevičius 

Gytis Gumuliauskas 

Gerda Vyšniauskaitė 

Miglena Zizaitė 

Pijus Zakarevičius 

Jokūbas Guga 

Nedas Bačkovas 

Gediminas Gruzdas 

Egidija Tubytė 

Jonas Rutkauskas 

Deimantė Kybartaitė 

Rokas Kavaliauskas 

Elinga Miknevičiūtė 

Tomas Vaičiūnas 

Deimantė Vilčinskaitė 

 

Ketvirtokai 

apdovanoti ,,auksiniais“ medaliais 

Aistė Gailiušytė 

Vakarė Remeikaitė 

Povilas Marcinkevičius 

Rokas Balčiūnas 

Aida Rutkauskaitė 

Augustas Petronis 

Emilija Navikaitė 

Agnė Kisielytė 

Domantė Bronušaitė 

Urtė Žiaugrytė 

Evita Sėrikovaitė 

Enrika Brazdžionytė 

Ketvirtokai 

apdovanoti ,,sidabriniais“ medaliais 

Eva Viederytė 

Deimantė Paškevičiūtė 

Greta Taraškevičiūtė 

Aurelija Nečionytė 

 Ugnius Vilimas   

Gaja Marija Kytraitė  

Vestina Čibaitė 

Karolina Aliukaitė  

Meda Navickaitė 

Emilija Grunskytė 

Domilė Kriukaitė 
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 Deividas Karoblis 

Mantas Junevičius 

Nedas Jaškūnas 

 
 

VYTURIEČIAI MINĖJO DIENĄ BE TABAKO 

Paminėdami Pasaulinę dieną be tabako vyturiečiai tikrino savo plaučių stiprumą pusdami 

balionus. Pačių stipriausių plaučių savininkams įteikti diplomai. Tai Rokui Mikučiui (6a), Karoliui 

Leimontui (7c) ir Rokui Laurinacičiui (8c). Akcijos metu siekta atkreipti mokinių dėmesį, kad tik 

sveikas ir nerūkantis žmogus gali turėti sveikus ir stiprius plaučius. Ačiū Jums, kad neteršiate oro, 

kuriuo kvėpuojame ir, kad nerūkote. 

 

 

AŠTUNTOKŲ ATSISVEIKINIMO SU MOKYKLA ŠVENTĖ 

Birželio 5 d. Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos aštuntokai atsisveikino su mokykla. 

Nuskambėjus paskutiniam skambučiui progimnazijoje, pasibaigus paskutinei auklėtojos pamokai, 

aštuntokai rinkosi prie atidengiamos vinjetės.  12 val. aktų salėje aštuntokų, jų tėvelių ir mokytojų 

laukė septintokai. Aktų salėje skambanti klasikinė muzika nuteikė iškilmingai šventei. Septintokai 

paruošė staigmeną – pakvietė į muziejaus „Aštuntokų praeities beieškant“ atidarymą. 

Progimnazijos direktorė Vitalija Dziuričienė iškilmingai perkirpo muziejaus atidarymo juostą , 

linkėdama  aštuntokams  muziejuje palikti tai, kas gyvenime tikrai nepravers: pyktį, ištartą 

negražų žodį, blogas mintis... Aštuntokams buvo įteiktos padėkos už pasiekimus moksle, 

kūrybinėje, sportinėje ir visuomeninėje veikloje. Renginio akimirkos nuotraukose >>>. 

Prasidėjus linksmajai daliai, renginio vedėjas Ignas tapo gidu ir pakvietė pirmuosius lankytojus, 

linksmai nusiteikusią įvairiatautę turistų grupelę,  pasidairyti po muziejų, ieškant aštuntokų 

praeities. Gidas Ignas „turistus“ kvietė aplankyti įvairias galerijas ir susipažinti su jose 

eksponuojamais karalių, didikų, karžygių, kovotojų, mokslininkų, menininkų portretais, įvairiais 

istorinės praeities eksponatais. Eksponuojamuose portretuose buvo galima atpažinti mūsų 

aštuntokus, kurie, pasak muziejaus istorinių šaltinių,  praeityje buvo įdomios, žymios asmenybės, 

pasauliui padovanojusios mokslinius atradimus, meno kūrinius, poeziją, vadovavimo patirtį, 

kovotojo už teisybę dvasią. Paskutinė galerija, į kurią pakvietė gidas Ignas, – tai progimnazijos 

aktų salė, kurioje mūsų 2012-2013 m. m.  aštuntokai, jau skleidžiantys sparnus didžiajam 

gyvenimo skrydžiui. Aštuntokai ir renginio svečiai klausėsi Elenos Adamavičienės, pirmosios 8a 

klasės mokytojos, linksmų prisiminimų iš pradinių klasių , o Sonata Petraitienė, 8c klasės 

auklėtoja, kalbėjusi visų aštuntokų auklėtojų vardu, kalbėjo apie kartu išgyventus džiaugsmus, 

sėkmes ir nesėkmes, linkėjo gero ir sėkmingo kelio. Aštuntokų mokinių tėvelių vardu kalbėjusi  

Klaido Pacevičiaus mama linkėjo nesuklupti gyvenimo kelyje. Aštuntokai  taip pat atsisveikino su 

mokykla. Jie dainavo dainas, dalinosi moksleiviško gyvenimo akimirkomis, sustabdytomis 

nuotraukose, paliko savo „pėdsakus“ ,,Vyturio“ progimnazijoje – užrašytus padėkos žodžius ant 

mokyklos sienų  ir padovanojo mokyklai jaukų atsiminimą – 2012-2013 m. m. aštuntokų laidos 

vardinį suolelį. Šventę vainikavo aštuntokų paskutinis valsas Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos 

aktų salėje ir visiems mokytojams teikiami rožių žiedai.  

Sėkmės Jums, mieli aštuntokai! 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=873%3Avyturieiai-minjo-dien-be-tabako&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=636%3Aatuntok-atsisveikinimo-su-mokykla-vent&Itemid=1
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/index.php?option=com_phocagallery&view=category&id=159:atuntok-atsisveikinimo-su-mokykla-vent&Itemid=53
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/diena_be_tabako_2013/akcija_1.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/diena_be_tabako_2013/akcija_2.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/diena_be_tabako_2013/akcija_3.jpg
http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/images/stories/diena_be_tabako_2013/akcija_4.jpg
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2012-2013 m.m. mokinių projektinės grupės 

6 klasės 

,,Kuriame šventę“ 

(mokyt. Rima Linkevičienė) 

,,Eureka“ 

(mokyt. Lina. Janušauskienė) 

1. Kirdeikytė Roberta 6a (I) 1.Sudeikytė Austėja 6a (I) 

2. Šataitė Evelina 6a (I) 2. Dūdaitė Rasa 6a (I) 

3. Zakarauskas Nojus 6a (I) 3. Milisevičiūtė Viktorija 6b (I) 

4. Kybartas Aurimas 6a (I) 4. Surgautaitė Viktorija 6b (I) 

5. Žilinskaitė Kristina 6a (I) 5. Kuksaitė Karina 6b (I) 

6. Kaminskaitė Kamilė  6a (I) 6. Lisauskaitė Konstancija 6b (I) 

7. Kraujelis Rolandas 6c (II) 7. Aleksandravičiūtė Eva 6b (I) 

8. Keturakytė Ineta 6c (II) 8. Deveikytė Gabija 6c (I) 

9. Glebauskaitė Gerda 6c (II) 9. Chotenavičiūtė Viktorija  6c (I) 

10. Valiulytė Inesa  6c (II) 10. Vilimaitė Augustina 6c (I) 

11. Pašiškevičius Arnas 6a (II) 11. Jablonskis Arsenas 6c (I) 

12. Ramoška Mantas 6a (III) 12. Grigas Deividas 6c (I) 

13. Padimanskaitė 

Vaida 

6c (III) 13. Timčenko Rytis 6c (I) 

14. Gabrytė Greta 6c (III) 14. Budavičius Armandas 6c (I) 

15. Buzūnas Elijus 6b Robotika 15. Jukonis Renaldas 

Dionyzas 

6b Robotika 

,,Poilsio kaina” 

(mokyt. Eglė Chatkevičienė) 

„Suvenyrų gamyba“ 

(mokyt. Jonas Mažutis) 

1.Misiūnas Tautvydas 

Titas 

6c (I) 1. Smalskis Mantas 6a (I) 

2. Jurkevičius Rokas  6a (I) 2. Riebžda Edvinas 6c (I) 

3. Marcinkevičiūtė Akvilė 6b (II) 3. Lukoševičius Kasparas  6c (I) 

4. Burmonaitė Austėja 6b (II) 4. Lebedevas Ignas 6c (I) 

5. Narkūnaitė Unė 6b (II) 5. Jarmolavičius Eimantas 6c (I) 

6. Liesytė Odeta 6b (II) 6. Urbonas Lukas 6a (I) 

7. Šaduikytė Ugnė 6b (II) 7. Leleika Germanas 6a (I) 

8. Daunoras Arnoldas 6b (II) 8. Birbilas Žygimantas 6a (I) 

9. Babarskas Lukas 6b (III) 9. Janulevičius Mindaugas 6a (I) 

10. Kreivėnaitė Samanta 6c (III) 10. Žukauskas Tadas 6a (I) 

11. Buzūnas Markas 6b (III) 11. Dulkė Daivaras 6a (I) 

12. Klungys Rokas 6a (suderinta) 12. Gūra Dovydas 6b (I) 

13. Krištanaitytė Irma  6a (suderinta) 13. Šukys Martynas 6a (I) 

14. Strelčiūnaitė Justė 6c (III) 14. Pauliukas Liutauras 6b (I) 

15. Jurgaitis Jonas 6c Robotika 15. Malinauskas Vilius 6b (I) 

16. Morkūnas Matas 6c Robotika 16. Grinius Danielius Paulius 6c (I) 
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7 klasės 

„Konstruoju automobilį“ 

(mokyt. Julius Budnikas) 

„Pilis medinė, pilis mūrinė“ 

(mokyt. Daiva Vadlugienė) 

1. Morkūnas Lukas 7a (I) 1. Garbauskaitė Kornelija 7a (III) 

2. Matulionis Mindaugas 7a (I) 2. Karkauskas Irmantas 7a (II) 

3. Gumuliauskas Mantas 7a (I) 3. Kliukas Amandas 7b (II) 

4. Sabaliauskas Svajūnas 7a (I) 4. Marcinkevičius 

Gabrielius 

7b (II) 

5. Vizbaras Domantas 7a (I) 5. Jokubaitis Kristijonas  7c (I) 

6. Krikštanas Gytautas 7b (I) 6. Zavadskis Arimantas 7c (I) 

7. Trepekas Mangirdas 7c (I) 7. Paužuolis Ignas 7c (I) 

8. Sitnikas Antanas 7c (I) 8. Stanislovaitis Ignas 7c (I) 

9. Leimontas Karolis 7c (I) 9. Dulevičiūtė Jogailė 7a (I) 

10. Grigalius Domas 7c (I) 10. Čiuplinskas Jokūbas 7a (I) 

11. Kubilius Martynas 7c (I) 11. Mikalauskaitė Ieva 7b (I) 

12. Baladzedas Dominykas 7c (II) 12. Adiklis Aleksas 7b (I) 

13. Gadliauskas Paulius 7b (II) 13. Liaudanskaitė Kornelija 7b (I) 

14. Petrulis Haroldas  7c (II) 14. Narkūnas Justinas 7a Robotika 

15. Lapšys Rimantas  7c (II) 15. Banelis Karolis 7 b Robotika 

16. Laurikietis Valmantas 7b Robotika    

17. Semėnas Domas  7c Robotika    

18.Bronušas Dominykas 7b Robotika    

,,Kuriame stalo žaidimus“ 

(mokyt.  Margarita Viduolienė) 

,,Kuriame ir gaminame daiktus anglų 

kalbos mokymuisi“   

(mokyt.  Jūratė Marozienė) 

1.Strelčiūnaitė Gabija 7b (I) 1.Kazlauskaitė Brigita 7a (I) 

2. Garuckaitė Meda 7b (I) 2. Piščikaitė Simona 7a (I) 

3. Kirkutytė Gabrielė 7b (I) 3. Gudaitė Gintarė 7a (I) 

4. Mikulėnaitė Rūta 7b (I) 4. Valentonytė Gintarė 7a (I) 

5. Klinga Artūras 7b (I) 5. Jackevičius Mykolas 7a (I) 

6. Samanaitė Vaiva 7a (I) 6. Šimoliūnaitė Gintarė 7a (I) 

7. Rudinskaitė Silvija 7b (I) 7. Grigaitė Evelina 7a (I) 

8. Miselytė Karolina 7b (I) 8. Svencickaitė Evelina 7b (I) 

9. Rutkauskaitė Rugilė 7c (I) 9. Švedarauskaitė Ieva 7b (I) 

10. Šipelytė Karolina 7c (I) 10. Mikolajūnaitė Gerda 7b (I) 

11. Vasiljeva Irena 7c (I) 11. Karalytė Simona 7a (I) 

12. Barzdaitė Evelina 7c (I) 12. Misiūnaitė Gintarė 7a (I) 

13. Strumbylaitė Asta 7c (I) 13. Misiūnas Ronaldas 7c (I) 

14. Vieliūtė Erika 7c (I) 14. Pukenis Arminas 7b (I) 

15. Černiauskaitė Erika 7c (I) 15. Juknevičiūtė Laura 7b (I) 

16. Taučikaitė Jorė 7c (suderinta)    

17.Vadluga Augenis 7a Robotika    
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8 klasės 

„Naujas senas popierius“ 

(mokyt. Sonata Petraitienė) 

 „Vėjo malūnai“ 

(mokyt. Julius Budnikas) 

1.Savickas Tomas 8b (I) 1. Leonavičius Justas  8a (I) 

2. Maižvila Domantas 8b (I) 2. Lapinskas Lukas  8a (I) 

3. Malinauskas Tadas 8c (I) 3. Mikelėnaitė Agnė  8b (I) 

4. Šliažkaitė Rūta 8b (I) 4. Trumpickas Mantas  8c (I) 

5. Grubliauskytė Digna 8c (I) 5. Skrupskelis Erikas 8c (I) 

6. Butkutė Kamilė 8c (I) 6. Vaitkevičius Jonas 8c (I) 

7. Anikevičiūtė Gabija 8c (I) 7. Majauskas Tadas 8c (I) 

8. Matuzevičiūtė Greta 8c (I) 8. Petraitis Ignas 8a (I) 

9. Timčenkaitė Viktorija 8c (I) 9. Šapola Ramūnas 8a (I) 

10. Čeponytė Samanta 8c (I) 10. Žukas Titas 8a (I) 

11.Eimontaitė Gintarė 8c (I) 11. Gabrys Gytis 8a (I) 

12. Šidlauskaitė Gabrielė 8c (I) 12.Marozas Dainius  8a (I) 

13. Morkūnaitė Ieva 8c (I) 13. Pacevičius Klaidas 8a (I) 

14. Matekaitis Matas 8b (I) 14. Morkūnas Marius 8a (I) 

15. Laurinavičius Rokas 8c (I) 15.Šaulinskas Šarūnas 8c (II) 

16. Kavaliauskas 

Domantas 

8c (I) 16. Sinius Aidas 8c (II) 

17. Gaudutis Linas 8c (I) 17. Čepas Domantas 8c (II) 

18. Mikelionis Nedas 8a Robotika 18. Butkevičius Matas  8c Robotika 

„Parodyk – kuo gyveni“ 

(mokyt. Lina Kučinskienė) 

 „Socialinis eksperimentas“ 

(mokyt. Danguolė Ožalinskienė) 

1. Arelytė Akvilina 8b   (I) 1. Rimkevičiūtė Akvilė 8a (I) 

2. Dambrauskas Mantas 8b   (I) 2. Adamkevičiūtė Jovita                                                                                                                                                                                                 8a (I) 

3. Linkauskas Matas 8b   (I) 3. Kizaitė Ieva 8a (I) 

4. Naujokaitis Benas 8b (I) 4. Janulytė Milda 8a (I) 

5. Šidlauskas Aleksas 8b (I) 5. Pečiulionis Martynas 8a (I) 

6. Vepštaitė Donata 8c (I) 6. Piskunova Dominyka 8a (I) 

7. Petrauskaitė Rugilė 8a (I) 7.Mikėnaitė Ugnė 8c (I) 

8. Simonaitytė Agnė 8c (I) 8. Navikonytė Evelina 8c (I) 

9. Varžinskaitė Laurita 8a (I) 9. Jėčius Mažvydas 8b (II) 

10. Domkutė Monika 8a (I) 10. Paltarokas Modestas 8b (II) 

11. Tribulaitė Rima 8a (I) 11. Sėrikovas Gytis 8b (II) 

12. Smalskytė Ugnė 8a (I) 12. Jankauskaitė Neringa 8a (II) 

13. Tamulynas Kęstas 8c (II) 13. Jukonytė Regina Filomena 8a (II) 

14. Sapiženka Tomas 8b (II) 14. Kavaliauskas Marius 8b (II) 

15. Sankauskas Arnas 8b (II) 15. Lelevičiūtė Ineta 8a Robotika 

16. Verbickas Jokūbas 8b (II) 16. Bičiūnaitė Kamilė 8a Robotika 

17. Lajauskas Aivaras 8b (II) 17. Balčiūnaitė Laura 8a Robotika 

18. Misiūnaitė Vytautė 8b Robotika 18. Jukonis Benediktas 8a Robotika 
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„Oho - ho“  

(mokyt. Ramunė Mataitienė) 

1.Švilpaitė Viktorija 8b (II) 

2. Mardosaitė Danielė 8b (III) 

3. Kalendaitė Arina 8a (III) 

4. Loginovaitė Danielė 8b (II) 

5. Indriūnaitė Sandra 8b (II) 

6. Burbulytė Ieva 8b (II) 

7. Vitkauskaitė Gabija 8b (II) 

8. Filatovaitė Kornelija 8b (I) 

9. Masalskaitė Gabrielė 8b (I) 

10. Stirneckaitė Gabrielė 8b (I) 

11. Stanevičiūtė Agnė 8c (I) 

12. Stanevičiūtė Justė  8c (I) 

13.Jatautaitė Gintarė 

Rimantė 

8b (I) 

14. Šmigelskytė Rasa 8a Robotika 

 

BIBLIOTEKOS RENGINIAI 

 
„Augu skaitydamas“ 

Projektas „Augu skaitydamas“ yra pirmasis leidyklos „Alma littera“ iniciatyvos – „Lietuva – 

daugiausiai skaitanti šalis Europoje“ žingsnis. Juo siekiama padėti  vaikams nuo mažens 

suformuoti skaitymo įgūdžius bei paversti skaitymą mėgstamu užsiėmimu.  

Akcijos metu vaikai  raginami daugiau skaityti ir „auginti“ Knygų medžius. Ant specialių plakatų, 

kuriose pavaizduotas simbolinis Knygų medis, vaikai klijuoja lapelius su savo perskaitytų knygų 

pavadinimais. Kuo daugiau knygų vaikas perskaitė, tuo jo Knygų medis „išaugo“ didesnis.   

Vyturio“ progimnazijos mokiniai dalyvavo šioje akcijoje ir savo Knygų medžiais papuošė 

internetinę skaityklą. Knygų medžius atnešė 29 vaikai. 

Ainetės Sabaliauskaitės (3a kl.) Knygų medis turi net 46 lapelius (perskaitė 46 knygas), tiek pat 

lapų „užaugino“ ir Aironas Stankevičius (2a kl.). Airono medžio lapeliai labai margi ir meniški. 

Deimantė Vilčinskaitė (3b kl.) – priklijavo 36 lapelius, Žyginta Savickaitė (5a kl.) -  30 lapų, 

Vestina Čibaitė (4b kl.) – 24 lapelius, Silvija Malinauskaitė (5a kl.) - 22, Domantė Bronušaitė (4b 

kl.), Ieva Lipinskaitė (2b kl.), Austėja Paškevičiūtė (2a kl.) ir Deimantė Paškevičiūtė (4a kl.) – po 

20 lapelių, Kamilė Grigaliūtė (5a kl.) – 18, Arina Kalendaitė (8a kl.) – 17 lapelių, Ugnė Smalskytė 

(8a kl.) – 16 lapelių, Nojus Styra (3a kl.) – 15, Pijus Zakarevičius (3a kl.) -15, Gaja Marija Kitraitė 

(4b kl.), Agnė Kisielytė (4a kl.) ir Aistė Gailiušytė (4a kl.) – po 13 lapelių, Evita Sėrikovaitė (4b 

kl.) – 11, Mūza Svetickaitė (2a kl.), Aida Rutkauskaitė (4a kl.), Tadas Mikėnas (3c kl.) ir Karolina 

Paškevičiūtė (3c kl.) – po 10 lapelių, Karina Kaminskaitė (3c kl.) – 8, , Mantas Indriūnas (2a kl.) – 

7, Akvilė Marcinkevičiūtė (6b kl.) – 6, Ieva Žalgevičiūtė (3c kl.) – 6 lapeliai, Gabrielė Valkiūnaitė 

(5c kl.) – 4, Nedas Naujokaitis (2a kl.) – 2 lapelius.  

Kiekvienas Knygų medžio savininkas mokykloje  apdovanotas specialiu skaitytojo medaliu! 

Knygų medžių „šeimininkai“ rugsėjo 29 dieną bus pakviesti į leidyklos surengtą šventę, kuri vyks 

PC „Panorama“ centrinėje aikštėje, Vilniuje. Vaikai galės smagiai dainuoti ir žaisti su aktorių 

trupe „Teatriukas“, pasigrožės didžiausia vaikų knyga, pasivaikščios po „Knygų medžių“ alėją. 

Pagrindinio prizo, kelionės į Disneilendą, laimėtojas bus atrinktas LTV laidos „Tūkstantmečio 

vaikai“ metu. 
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Skaitymai skirti Astridai Lindgren 

 

 Lapkričio mėnesį minėsime populiarios vaikų rašytojos Astridos Lindgren 105 metų 

gimtadienį. Progimnazijoje jau pradėjome Astridai Lindgren skirtus skaitymus.  

Pirmojo užsiėmimo metu 3-5 klasių mokiniai, klausydamiesi pasakojimo apie rašytojos 

gyvenimą ir kūrybą, kūrė minčių žemėlapį, piešė. Mokinių darbeliai puošia internetinę skaityklą. 

Per antrąjį užsiėmimą skaitėme “Pepę Ilgakojinę”, mokėmės formuluoti klausimus knygos veikėjai, 

piešėme ilgiausią Pepės kojinę.  

Dėkojame progimnazijos direktorei Vitalijai,  Ainetei (3a) ir Arnui (4a) už raiškų knygos 

skaitymą,  Erikai (3c) ir mokytojoms: Eglei, Dainai ir Zinai, padėjusioms pasipuošti Pepei, 

mokytojams Ramunei ir Juliui, sukūrusiems didžiulius Pepės batus.  

Dėkojame žaismingoms Pepėms Vakarei (4a) ir Lukai (3a) išdrįsusioms atsakyti į vaikų 

klausimus; klausimų ekspertams Ainetei (3a), Rimantei (3a), Nojui (3a), Egidijai (3b); šaunioms 

žurnalistėms Emilijai (4a) ir Erikai (3c). 

 

 

Parodos internetinėje skaitykloje 

Spalio mėnesį internetinę skaityklą puošė 1a klasės mokinių darbeliai „Miško sargas“ (mokytoja 

Daiva Novikienė) ir 4a klasės mokinių piešiniai „Sportas kasdien“ (mokytoja Elena Adamavičienė). 

Skaitykloje buvo parengta mokinių rašinių paroda „Svarbiausios mano gyvenimo vertybės“ 

(mokytoja Lina Plėtienė) ir pradinių klasių mokinių ir jų tėvelių sukurti rudens gėrybių darbeliai 

(mokytoja Dalia Jurgaitienė). 

 

 

Spalio 18 dieną vyko trečiasis A.Lindgren skaitymų užsiėmimas 

Trečiasis A.Lindgren skaitymų užsiėmimas buvo skirtas knygos „Emilis iš 

Lionebergos“ skaitymui. Ištrauką iš šios knygos skaitė pradinių klasių mokytoja 

Janina Tubienė, mokiniai atsakinėjo į klausimus, išsakė savo nuomonę apie knygą, 

nuomonę mokėsi pagrįsti argumentais. Mokiniai, naudodamiesi siūlų kamuoliuku, 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/BIBLIOTEKA/photogallery/2012_09_21/DSC_5639.JPG
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stengėsi atpasakoti tekstą. Kiekvienas  mokinys, kuriam buvo mestas kamuoliukas, pasakė po 

sakinį. Užsiėmimo metu žiūrėjome filmo „Emilis iš Lionebergos“ ištraukas. 

Spalio 25 dieną vyko ketvirtasis A.Lindgren skaitymų užsiėmimas 

Ketvirtajam skaitymų užsiėmimui 3-4 klasių mokiniai pasirinko A.Lindgren knygą 

„Mūsų visų Madikė“. Perskaitę knygos ištraukas mokiniai apibūdino Madikę ir 

Miją. Svarstėme, kuo skiriasi šios dvi knygos veikėjos, kuo jos panašios, su kuria iš 

jų norėtume draugauti, stebėjome, kaip keičiasi mūsų nuomonė apie veikėjas. 

Pažiūrėję filmo „Madikė“ ištrauką apie  Madikės ir Mijos „drąsos išbandymą“ eiti 

mokyklos stogo šelmeniu, kūrėme pasakojimo tęsinį.  Ainetė (3a kl.) ir Nojus (3a 

kl.), jau anksčiau buvo skaitę šią knygą, todėl galėjo pasakyti, kurių mokinių 

sugalvota istorijos pabaiga panaši į aprašytą knygoje.  

„Knygų Kalėdos”  

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė inicijuoja  akciją „Knygų 

Kalėdos“ ir kviečia padovanoti mokyklų bibliotekai vaikų ir paauglių knygų. 

Naujų knygų savo mokyklos bibliotekai galite nupirkti  iš lentynos „Knygų 

Kalėdos“, kuri lapkričio 19 – sausio 6 dienomis bus knygynuose „Vaga“, 

„Pegasas“. Akcijoje dalyvaujančioms knygoms bus taikoma 20% nuolaida. 

   Mūsų mokyklos biblioteka kviečia mokinius, mokytojus, tėvelius ir senelius 

– visą mokyklos bendruomenę prisijungti prie knygų dovanojimo akcijos. Kaip ir kasmet, 

skaitykloje yra sąrašas naujausių ir reikalingiausių knygų, kurių labai laukia mūsų skaitytojai. Prieš 

perkant knygą, prašytume susipažinti su siūlomų dovanoti knygų sąrašų. Akcija vyks lapkričio 19 – 

30 dienomis.  

 Skaitykime, dovanokime, dalinkimės! 

 

  

Lapkričio 21 d. vyko Kristinos Gudonytės knygos „Ida iš šešėlių sodo“ pristatymas 
  

Grupė 6c klasės mokinių savo bendraamžiams parengė Kristinos Gudonytės knygos „Ida iš šešėlių 

sodo“ pristatymą.  

Augustina Vilimaitė papasakojo apie aktorės, režisierės, rašytojos  Kristinos Gudonytės asmenybę 

ir nuveiktus darbus. Ineta Keturakytė trumpai pristatė Kristinos Gudonytės knygas: „Blogos 

mergaitės dienoraštis“, „Gėlių dvaras“, „Su meile Arina“ ir naujausią knygą, kuri pristatyta Metų 

knygos rinkimams paauglių kategorijoje, - „Ida iš šešėlių sodo“. 

Jautriai ir išraiškingai ištraukas iš knygos skaitė „Vyturio“ progimnaziją kuruojanti policijos 

inspektorė Ingrida Bakienė, 6c kl. mokiniai: Greta Gabrytė, Justė Strielčiūnaitė, Ineta Keturakytė, 

Augustina Vilimaitė, Martynas Ungurys, Arsenas Jablonskis, Lukas Urbonas. Mokiniai knygos 

veikėjų žodžiais kalbėjo apie pagrindinę knygos veikėją Idą, pravėrė skaitytojams skausmingą Idos 

gyvenimo istoriją. Visi renginio dalyviai turėjo po baltą vyšnios žiedlapį ant kurio galėjo užrašyti 

palinkėjimą Idai ir taip pabandyti nulemti jos likimą knygoje. Visi mokiniai perskaitė savo 

linkėjimus: „Ida, aš norėčiau, kad Tu būtum laiminga“, „Ida, aš norėčiau, kad Tu surastum meilę“, 

„Ida, aš norėčiau, kad Tu surastum tikrus draugus“, „Ida, aš norėčiau, kad Tu nebevagiliautum“, 

„Ida, aš norėčiau, kad Tu išmoktum gražiai piešti“... Inspektorė Ingrida taip pat užrašė palinkėjimą 

Idai „Ida, aš norėčiau, kad Tu turėtum laimingą vaikystę“. Visiems vaikams Ingrida taip pat linkėjo 

laimingos vaikystės ir niekada nepatirti to, ką teko patirti Idai. Žiedlapiais mokiniai papuošė 

vyšnios šakas. Vyšnia, kuri knygoje jau buvo išbarsčiusi žiedlapius, mūsų skaitykloje vėl pasipuošė 

žiedais.  
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Baigdama knygos pristatymą Augustina palinkėjo visiems perskaityti knygą „Ida iš šešėlių sodo“, 

panirti į įvykius, paslaptis, keistus sapnus, pamąstymus apie amžinai mylinčias ir viena kitą 

besivejančias sielas. 

 

 

Lapkričio 21 d. vyko Astridos Lindgren knygų veikėjų fotosesija 

Per kūrybinę - praktinę laboratoriją į skaityklą sugužėjo veikėjai iš Astridos Lindgren 

knygų: Pepės Ilgakojinės, Tomiai ir Anikos, Emiliai iš Lionebergos, Madikės, Karlsonai, Mažyliai, 

Ronjos. Atskubėjusių trečiokų ir ketvirtokų laukė fotosesija – baigiamasis A.Lindgren knygų 

skaitymų renginys. Fotomenininkais tapo 5-8 klasių fotografijos būrelio mokiniai padedami vadovės 

Miglės Šoblinskaitės.  Jie, kartu su savo modeliais kurdami meniškas fotografijas, stengėsi perteikti 

Astridos Lindgren veikėjų charakterius. Rašytoja sakė: „Mano išdaigininkų gera širdis ir atkaklus 

charakteris, jie atviri ir garbingi, jie ištikimi ir patikimi draugai, kurie sunkią valandą nepasimeta, 

nenuleidžia galvos.“ Ar pavyko mokiniams perteikti tokius knygų veikėjus? Fotomodelių klasių 

draugai jau pasigrožėjo fotografijomis, ir sako, kad modelių ir fotomenininkų bendras darbas 

pavyko. Atverkite ir Jūs Astridos Lindgren veikėjų fotogaleriją... 

 

 

Dovana bibliotekai 

Dėkojame moksleiviams, mokytojams, visiems bendruomenės nariams, neabejingiems knygos 

skaitymui, suprantantiems žodžio galią, suvokiantiems knygos reikšmę, kurie kilniaširdiškai 

prisidėjo prie akcijos „Knyga mokyklos bibliotekai“.  

Už asmeninės dovanas nuoširdžiai dėkojame mokytojoms Sonatai Petraitienei, Aušrai Vilimienei, 

Elenai Adamavičienei, buhalterėms Daivai Balsienei ir Ramutei Margevičienei, mokiniams Evitai 

Sėrikovaitei (4b), Gretai Gabrytei (6c), Marijai Pleirytei (5c), Medai Navickaitei (4b). 

Už kostiumuotą akcijos pristatymą pradinių klasių mokiniams dėkojame 4a klasės moksleiviams 

Arnui Aničui ir Emilijai Navikaitei. 

Labai džiaugiamės tradicine akcija, kuri  papildo bibliotekos fondus naujomis, skaitytojams 

įdomiomis knygomis. Bibliotekai padovanotos 43.  

 

 

http://www.vyturio.panevezys.lm.lt/BIBLIOTEKA/images/dovanotu%20knygu%20sarasas%202012.doc
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Šiaurės šalių bibliotekų savaitė Panevėžio „Vyturio“ progimnazijoje 

Lapkričio 12-18 dienomis „Vyturio“ progimnazijoje minėjome Šiaurės šalių bibliotekų 

savaitę. Projektu siekiama skatinti skaitymą balsu, domėjimąsi  šiaurės šalių literatūrą. Skaitymas 

balsu padeda geriau suvokti skaitomą tekstą, lavina skaitančiojo dikciją, fantaziją. Savaitės renginių 

tema – „Įvairialypė Šiaurė“. 

Pradinių klasių ir 5b klasės mokiniai (skaitymo vadovė L.Fofonovienė) balsu skaitė po 

nedidelę norvegų rašytojo Torbjorno Egnerio knygos „Peliukas-lipiukas Klasas ir kiti miškingųjų 

kalvų žvėrys“ pastraipą, atidžiai sekė pasakojamą istoriją, o pamokos pabaigoje atsakinėjo į 

bibliotekininkės užduodamus klausimus apie knygos herojų peliuką. Būtent ši knygelė parinkta 

todėl, kad joje kiekvienas veikėjas yra savaip svarbus ir netgi tie, kuriuos iš pradžių manome esant 

blogais, širdies gilumoje gali būti labai geri. Po skaitymo penktokai nusprendė miško žvėrelius 

nupiešti ir padaryti veikėjų portretų galeriją.  

5c klasės mokiniai per skaitymo valandą (skaitymo vadovė R.Budnikienė) susipažino su 

šiaurės šalių rašytojų knygomis, esančiomis progimnazijos bibliotekoje. Mokiniai išsirinko dvi 

knygas, kurias norėtų skaityti: suomių rašytojų Sinikka Nopola ir Tiina Napola “Šiaudinukė ir 

Veltinukė” ir švedų rašytojų Soren Olsson ir Anders Jacobsson “Berto dienoraštis”. Skaitydami 

tekstą iš knygos “Šiaudinukė ir Veltinukė” mokiniai galvojo klausimus draugui ir patys stengėsi 

atsakyti į draugų klausimus. “Berto dienoraštį” mokiniai apibūdino kaip labai įdomią, juokingą ir 

drąsiai kalbančią apie vaikų kasdienybę knygą. Naudodami devynbriaunio deimanto mokymosi 

metodą mokiniai suskirstė teksto veikėjus nuo pagrindinio iki mažiausiai tekste aprašyto. Dauguma 

grupės berniukų sakė, kad norėtų šią knygą perskaityti.  

6a klasės mokiniai, vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos O. Karoblienės, skaitė  Thorbjørn 

Egner „Peliukas-lipiukas Klasas“. Iš pradžių mokiniai diskutavo, kokios yra šiaurės šalys, ką jie 

žino apie jų gyventojus. Paskui mokiniai diskutavo, kas yra įvairialypė asmenybė.  

Perskaitę ir aptarę tekstą, šeštokai nusprendė iliustruoti lapiną įvairiose  gyvenimiškuose 

situacijose.  Mokiniai,  lapą padalinę į 4 lygias dalis, kiekvienoje iš jų pavaizdavo tą patį veikėją tik 

kitokios nuotaikos ir labai skirtingose gyvenimiškose situacijose. Taip dirbdami jie įrodė, kad nėra 

blogų  žmonių, blogi būna tik jų poelgiai. Net ir pats geriausias veikėjas tam tikrose situacijose gali 

pasirodyti labai prastai. 

Per skaitymų valandas penktokams buvo suteikta galimybė grupelėse skaityti šiaurės šalių  

rašytojų knygas. Perskaitę 20-40 pasirinktos knygos puslapių, jie nusprendė iliustruoti pagrindinį 

veikėją. Paskui surengėme darbų parodą ir diskutavome, kas visų skaitytų knygų pagrindinių 

veikėjų paveiksluose panašu,o kas labai skirtinga. Šeštokai (skaitymo vadovė N.Šeniauskienė) per 

skaitymo valandėlę skaitė ištrauką iš autobiografinės knygos ,,Aš esu Zlatanas Ibrahimovičius'', 

įspūdžius apie perskaitytą ištrauką pavaizdavo savo piešiniuose. Mokiniai diskutavo apie tai, kas 

yra „ Įvairialypė šiaurė", susipažino su Šiaurės šalių rašytojais ir jų knygomis.  

Perskaitytų knygų ištraukos ir diskusijos padėjo pamatyti, kiek daug tarp mūsų bendra ir 

atrasti skirtumų įvairovę. 

 

 

Gruodžio mėnesio parodos 

Gruodžio mėnesį internetinę skaityklą puošė 1a klasės mokinių darbeliai „Gyvūnai“ (mokytoja 

Daiva Novikienė) ir 3c klasės mokinių darbeliai „Žuvys“ (mokytoja Dalė Jurgaitienė). Visi 

bibliotekos lankytojai grožėjosi 3b klasės mokinių Kalėdinėmis eglutėmis (mokytoja Jūratė 
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Žiaugrienė). Internetinėje skaitykloje eksponuojami olimpiados „Informacijos paieška“ dalyvių 

sukurtos  knygų reklamos. 

 

Sapnų katytę kvietėme į savo sapną 

Kiekvieną ketvirtadienį, po pamokų, Panevėžio “Vyturio” progimnazijos pradinukai skuba į 

biblioteką – vyksta Skaitymai. Vieną gruodžio ketvirtadienį mokiniai atėjo išgirsti 

  K.Kasparavičiaus “Sapnų katytės”. 

Kai vaikai ekrane pamatė K.Kasparavičiaus knygų viršelius, visi norėjo papasakoti, kokią šio 

rašytojo knygutę jau skaitė, kokią turi namuose, prisiminė rašytojo viešnagę mokykloje. Mokiniai 

pastebėjo, kad visose K.Kasparavičiaus knygelėse vyksta keisti dalykai, todėl jas skaityti linksma ir 

įdomu. Ar “Sapnų katytė” taip pat turės paslapčių ir bus linksma? 

Mokiniai klausėsi knygutės ištraukų ir kalbėjosi apie paslaptingą Sapnų šalį. Ji labai skiriasi nuo 

mūsų kasdienybės. Vaikai vardino: sapnų šalyje amžinai žaliuoja augalai, auga mėlynlapiai 

medžiai, galima skraidyti ant debesėlių, kvepiančiu rytą iškeptomis bandelėmis, čia niekas 

nesapnuoja ir niekas neskuba… Paulius  pasakė, kad, tikriausia, rašytojas svajoja, kad ir mūsų visų 

gyvenimas būtų toks, kaip Sapnų šalyje, kvepėtų bandelėmis, ir niekam nereikėtų skubėti. 

Nusprendėme sukurti kvietimus Sapnų katytei ir pakviesti ją į savo sapną. “Mieloji Sapnų katyte, 

kviečiu Tave atvykti į mano sapną, kartu pažaisti, paišdykauti, susipažinti. Labai Tavęs laukiu. 

Tavo draugas Arnas.”, - tokį tekstą Arnas sugalvojo ir užrašė ant savo sukurto kvietimo. Emilija 

kvietė katytę pasinerti į pusnis ir pažaisti. Nojus Sapnų katytę kvietė puodeliui arbatos, o Kasparas 

pažadėjo daug siurprizų ir… pavaišinti skaniomis pelėmis. Parengėme sukurtų kvietimų parodėlę ir, 

išrinkę pačius meniškiausius ir nuoširdžiausius kvietimus, apdovanojome jų autorius. 

Kiekvienas mokinys galėjo išsikirpti debesėlį ir ant jo užrašyti savo katytės vardą. Dabar Sapnų 

katytei, kurią nupiešė Evita,  nenuobodu laukti balsavimų už Metų knygą, nes ant debesėlių pas ją 

atskrido Mikė, Princiukas, Džefris, Pupa, Rubikė, Tora, Micė, Sniegė ir dar daug kitų “Vyturio” 

progimnazijos pradinukų augintinių. 

 

 

Olimpiada „Informacijos paieška” 

Pirmą kartą 5-8 klasių mokiniams buvo organizuota olimpiada “Informacijos paieška”. Olimpiadoje 

dalybvavo 30 mokinių. Mokiniai atsakinėjo į klausimus apie knygos istoriją, Lietuvos bibliotekas, 

Metų knygos rinkimus, knygos elementus, pagrindinius ir papildomus tekstus, ieškojo informacijos 

internete ir enciklopedijose, sudarinėjo literatūros sąrašus nurodyta tema, sprendė kryžiažodžius. 

Atlikdami užduotis mokiniai galėjo naudotis visais bibliotekoje esančiais informacijos šaltiniais, 

internetu. 

 Mokiniams buvo pasiūlyta atlikti ir kūrybinę užduotį – sukurti perskaitytos knygos reklamą. 

Kiekviena užduotis buvo vertinama taškais. Geriausių rezultatų olimpiadoje pasiekė Gabrielė 



48 
 

Valkiūnaitė, 5c kl. (I vieta), Gabija Daniševičiūtė, 5c kl. (II vieta), Deimantė Barvainytė, 5c kl. (III 

vieta), Germanas Leleika, 6a kl. (iš visų dalyvavusių šeštokų surinko daugiausiai taškų), Danielė 

Loginovaitė, 8b kl. (iš visų dalyvavusių aštuntokų surinko daugiausiai taškų). 

 

DNB banko dovana 

DNB bankas, palaikydamas Lietuvos Respublikos Prezidentės Dalios Grybauskaitės inicijuotą 

akciją „Knygų Kalėdos“, prisidėjo prie akcijos „Metų knygos rinkimai 2012“ ir padovanojo 

bibliotekoms knygų. „Vyturio“ progimnazijos biblioteka taip pat pateikė paraišką Metų knygoms 

gauti. Akcijos organizatoriai, paremdami  progimnazijos suplanuotas Metų knygų rinkimų veiklas, 

dovanojo  progimnazijos bibliotekai paauglių kategorijos knygų komplektą. 

 

Kalėdiniai skaitymai 

Prieš Kalėdas du ketvirtadienius pradinių klasių mokiniai dalyvavo Kalėdiniuose skaitymuose. 

Pirmąją popietę skaitėme kalėdines istorijas, sukurtas Bruno Ferrero. Sužinojome, kodėl prieš 

šventes puošiame eglutę, simbolizuojančią gyvybę, meilę ir gerumą, kodėl eglutę dabiname 

blizgančiais kaspinėliais, primenančiais šerkšno nubalintus, nutviekstus sidabro mėnesienos 

voratinklio siūlelius. Skaitėme istorją apie angelėlį, jis Šv. Kalėdų naktį lankė miegančius vaikus ir 

mažam berniukui padovanojo žvaigždę, sušildžiusią varganą trobelę. Kalbėjome apie Šv. Kalėdų, 

dovanų, gerų darbų ir palinkėjimų prasmę. 

Antrąją kalėdinių skaitymų popietę mokiniai dalyvavo eilėraščių konkurse apie Kalėdas ir žiemą. 

Knygų žymelėmis už raiškiai perskaitytus eilėraščius buvo apdovanoti: Meda Navickaitė (4b), 

Nojus Styra (3a), Ainetė Sabaliauskaitė (3a), Darius Žakevičius (4b), Gytis Gumuliauskas (3a), 

Kasparas Rasikevičius (3a), Modesta Virbickaitė (3a), Viltė ir Vakarė Matuliauskaitės (3a), Ignas 

Ulianskas (3a). Vaikams labiausiai patiko Medos ir Nojaus deklamavimas, todėl Medai ir Nojui 

buvo padovanotos knygelės. Kiekvienas Skaitymų dalyvis į namus parsinešė po eilėraštuką, kurį 

ketina padeklamuoti Kalėdų seneliui. 

  

Teismas pripažino kaltais 

Vieną gruodžio popietę Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos skaitykla pavirto teismo sale. 

„Atsistokite. Teismas eina.” – taip pasidėjo Kristinos Gudonytės knygos „Ida iš šešėlių sodo“ 

pristatymas – literatūrinis teismas, kurį paruošė grupė aštuntokų. 

Teisėja (Laura Balčiūnaitė) visus dalyvaujančius teisme supažindino su trumpu ir skausmingu Idos 

gyvenimu ir pranešė, kad nagrinėsime bylą, norėdami išsiaiškinti, kas yra kaltas dėl netikėtos Idos 

mirties. Buvo įvardinta, kad kaltinimas pareikštas šeimai, priglaudusiai tėvų ir namų neturinčiąIdą: 

trylikametei Sofijai, mamai Julijai, tėčiui Kostui.  
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Vienuolika prisiekusiųjų atidžiai klausėsi prokuroro ir advokato kalbų. Prokurorė (Ugnė Mikėnaitė) 

griežtai ir dalykiškai supažindino su įvykiais, iššaukusiais Idai ligą. Savo kalboje ji teigė: „Šiandien 

mes susirinkome, nes mums visiems rūpi teisingumas. Ida, nelaiminga trylikametė mergaitė, 

nuskriausta likimo, dar naujagimis surasta šuns būdoje, augusi vaikų namuose, neturėjusi tėvų, 

artimųjų ir namų, auklėta gatvės, susidūrusi su žmonių beširdiškumu ir abejingumu, mirė. Aš 

kaltinu: Sofiją, Sofijos mamą Juliją ir tėtį Kostą. Ida mirė dėl šeimos, kuria patikėjo, abejingumo, 

nenoro išsiaiškinti tiesos, suprasti kenčiančią mergaitę, nenoro užjausti ir padėti. Gerbiamas 

teisėjau, ponai prisiekusieji, tikiuosi teisingumo.“ Advokatė (Gabrielė Šidlauskaitė) savo kalba 

stengėsi įrodyti, kokia kultūringa, užjaučianti buvo Julijos ir Kosto šeima, kaip nuoširdžiai Sofija 

bendravo su Ida. 

Vienas po kito buvo kviečiami liudytojai: Aleksandras (Gintarė Eimontaitė), Viktorija (Evelina 

Navikonytė), Agnė (Ieva Morkūnaitė), Tedas (Tadas Malinauskas). Uždėję ranką ant Biblijos ir 

prisiekę sakyti tiesą, jie pasakojo, kaip susipažino su Ida, kaip bendravo, kokie įvykiai juos siejo. 

Advokatas ir prokuroras kiekvienam iš liudytojų pateikė klausimus, stengdamiesi, kad atsakymai 

padėtų  prisiekusiesiems susidaryti teisingą nuomonę apie įvykius ir kaltinamųjų elgesį. Visus 

teisme dalyvajančius nustebino jautri Tedo kalba „...aš ją pamilau, turbūt tai vadinama meile iš 

pirmo žvilgsnio, kai pamatai visai nepažįstamą  merginą ir supranti, kad ji tau skirta“, - kalbėjo 

Tedas.  

Nuoširdžiai ginamąsias kalbas sakė Sofija (Kamilė Bučiūnaitė), mama Julija (Laurita Varžinskaitė), 

tėtis Kostas (Agnė Simonaitytė). Jie gailėjosi, kad laiku nepastebėjo karščiuojančios Idos, kad 

nepasikalbėjo su ja ir neišsiaiškino tiesos. Sofija teisinosi, kad ji buvo išsigandusi ir pasimetusi, 

todėl nepapasakojo tėvams tiesos. Julija ir Kostas kalbėjo, kad Idos praeitis juos suklaidino, todėl  

patikėjo tariama vagyste.  

Teismo sekretorė (Viktorija Timčenkaitė) paskelbė pertrauką, kurios metu prisiekusieji turėjo 

pasitarti ir priimti sprendimą. Visiems teisme dalyvavusiems buvo sudaryta galimybė klausytis 

prisiekusiųjų diskusijos ir argumentų. Prisiekusieji balsavo slaptu balsavimu ir sprendimą perdavė 

teisėjui. Stovėdami išklausėme teismo sprendimą: trylikametę Sofiją, mamą Juliją ir tėtį Kostą 

teismas pripažino kaltais dėl Idos mirties. 

„Teismas baigtas.“ – pranešė teismo sektretorė. Visi septyniasdešimt aštuntokų, dalyvavusių 

literatūriniame teisme, tylėdami stovėjo. Šią frazę teko pakartoti dar du kartus, kol visi suvokė: 

teismas baigtas, reikia skirstytis. Kai visi renginio dalyviai išsiskirstė, grupė aštuntokų, rengusių 

literatūrinį teismą, dalinosi įspūdžiais: kaip jaudinosi sakydami kalbas, kaip nerimavo dėl netikėtų 

prokuroro ir advokato klausimų. Prokurorą pasveikinome su „profesine pergale“. Visi pripažino, 

kad toks knygos pristatymas, nors ir pareikalavo daug pasiruošimo, yra įdomus ir įsimintinas.  

               Literatūrinį teismą organizavo ir informaciją pateikė  

lietuvių kalbos mokytoja Lina Plėtienė  

ir bibliotekininkė Raimonda Budnikienė 

 

 

Kur laikosi laikas 

Į Jono Liniausko knygos „Suvyniota diena, arba Kokio dydžio būna didelė meilė“ skaitymus 

susirinkę pradinukai ant stalų rado  po dvi smėlio smilteles. Tiesa, netikras, o popierines, kurias 

reikėjo nuspalvinti taip, kad jos būtų panašios į tikras smėlio smilteles. „- Kas yra smiltelė?“ – 

paklausė tečiokas Nojus. Draugai Nojui paaiškino, kad tai labai maža dalelytė, kuri byra per smėlio 



50 
 

laikrodžio plyšelį. Kruopščiai spalvinome smilteles ir klausėmės skaitomos istorijos apie bebriuką 

Bartą. 

Sužinojome, kad bebriukui Bartui smagu augti didelėje ir vieningoje bebrų šeimoje, bet jam reikia 

vietelės, kur jo niekas negalėtų rasti ir netrukdytų, kur jis galėtų pamąstyti, pagalvoti, 

pasamprotauti, pasiginčyti pats su savimi. Tokia slapta bebriuko Barto vietelė – lomelė pietiniame 

upelio krante. O ar mes turime vietelę, kurioje galėtume pasvajoti ir pasikalbėti patys su savimi? 

Pasirodo, visi vaikai tokią vietelę turi! Vieni lipa į medį pušynėlyje, kiti turi namelį medyje, dar kiti 

svajoja pasislėpę spintoje, balkone, palėpėje...  Yra panašių į bebriuką Bartą, nes jų mėgstama 

vietelė yra sode prie upelio. Ant vienos smėlio smiltelės kiekvienas užrašėme vietelę, kur laikosi 

mūsų laikas.  

Skaitėme toliau ir stebėjome, kaip leidžia savo dieną Bartas. Bebriukas pasikalba su ežiuku 

Petriuku, voveryte Emilija, žalčiu Žaliu ir net nepastebi, kur dingsta valandos. Kiekvienas turėjome 

po antrą smėlio smiltelę, todėl galėjome užrašyti, kada mes nepastebime bėgančio laiko. Tito laikas 

pradingsta, kai jis žaidžia futbolą, Jokūbo – kai žvejoja, Karolinos – kai žaidžia su šuniuku, o Inesa 

nepastebi bėgančio laiko, kai būna pas krikšto motinėlę.  

Knygelėje ežiukas Periukas su draugais svarstė, koks laikrodis geriausias: saulės, smėlio, vandens 

ar gėlių. Mes nusprendėme iš savo sukurtų smėlio smiltelių padaryti smėlio laikrodį. Manome, kad 

mūsų laikrodis patiktų bebriukui Bartui ir jo draugams. O Jums ar patinka? 

 

  

„Lėlės“ istorija sukvietė seniausias šeimos lėles 

  
Sausio 17 dieną  5c klasės mergaitės – Kotryna, Akvilė, Gabija ir Gabija, Marja ir Marija, 

Gabrielė, Iveta, Jogailė - skaitykloje laukė pradinukų  ir savo klasės draugų. Mergaitės buvo 

pasiruošusios pristatyti Metų knygos rinkimuose dalyvaujančią Nomedos Marčėnaitės knygą 

„Lėlė“. 

Kai pradėjo rinktis mokiniai, renginio organizatorės apsidžiaugė, kad į skaityklą atnešė tiek 

suoliukų, kiek tilpo. Sulaukta netikėtai daug renginio dalyvių – atėjo beveik šimtas mokinių! 

  Penktokės mokiniams pasakojo apie rašytoją, „Lėlės“ kūrimą ir jau pelnytus knygos 

apdovanojimus, viską, ką sužinojo internete. Mergaitės raiškiai ir jautriai skaitė pasirinktus tekstus 

iš knygos „Lėlė“, o renginio dalyviai ekrane stebėjo knygos iliustracijas.  

Tačiau ne tik knygos „Lėlė“ herojė turi mylimą seną lėlę. Skaitykloje buvo surengta paroda 

„Seniausia šeimos lėlė“. Parodoje puikavosi lėlės, kurias vaikystėje sūpavo mokinių mamytės ar 

 mokytojos. Lėlytės, nors labai senos, bet gražios, nes branginamos, saugomos. Renginio vedėjos 

paprašė mokinių ir mokytojų papasakoti savo lėlyčių istorijas. Antrokas Simonas parodai atnešė 

mamytės vaikystės lėlytę Mildą. Penktokė Gabrielė lėlę Emilytę gavo dovanų būdama  penkerių. Su 

šia lėlyte mergaitė žaidė iki pirmos klasės, o dabar su Emilyte žaidžia Gabrielės sesytė. Mokytojos 

Aušros lėlytei tiek metų, kiek ir mokytojai.  Šią lėlę mamos bendradarbės atnešė, kai  atėjo 

aplankyti ką tik gimusios mažylės. Didžiausio susidomėjimo sulaukė penktoko Igno mamytės lėlė. 

Lėlės vardo Igno mamytė nebeatsimena. Igno atneštai lėlytei – 33 metai, ji pagaminta Vokietijoje, o 

kainavo net 55 rublius. Su šia lėlyte dabar žaidžia Igno sesutė. Ketvirtokė Meda pasakojo, kad 

mamos lėlytę surado sandėliuke. Meda kartu su mamyte lėlytę nuprausė, sušukavo, išplovė ir 

susiuvo suplyšusius rūbelius. Mokytoja Elena lėlę Rastinukę atrado tvarkydama palėpę. Mokytojos 

artimieji  pasakė, kad su šia lėle niekas nebežais, ir norėjo sudeginti kartu su senais nebereikalingais 

daiktais. Mokytojai pagailo lėlės ir ji išsaugojo Rastinukę. Dabar Rastinukė džiaugiasi, kad gali 
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dalyvauti parodoje. „Tikriausiai apie kiekvieną iš parodoje besipuikuojančių lėlyčių galėtume 

parašyti knygą“, - juokavo renginio vedėjos. 

Penktokės tikisi, kad mokiniai, išklausę knygos „Lėlė“ ištraukų, panorės patys knygą skaityti 

toliau. O skaitydami jie  sužinos, kiek daug malonių dienų galima praleisti kaime net tada, kai tau 

liūdna, kai labai ilgiesi mamos. Taip pat renginio vedėjos patikino klausytojus, kad jie, perskaitę 

knygą,  sužinos, kaip palėpėje rasta lėlė tapo tikra gražuole. 

 

 

Vilės Vėl knygos “Kaip mes išgarsėjome” pristatymas 
Tęsdami Metų knygos rinkimus vieną iš sausio ketvirtadienių pristatėme prozininkės Vilės Vėl 

knygą vaikams „Kaip mes išgarsėjome“. Vaikai įdėmiai klausė apsakymo „Goda“ ištraukos. 

Aptarimui panaudojome forumo teatro metodą. Mokiniai suvaidino situaciją iš apsakymo, kurioje 

knygos veikėjai per kūno kultūros pamoką žaidžia „grandinėlę“. Klasės draugai į žaidimą nepriima 

Jokūbo, nes jis - „skriaudėjas“, jis nuskriaudė Marių. Įskaudintas Jokūbas pabėga į šunų prieglaudą 

ir visai nakčiai užsidaro šuns narve. 

Mokiniai aptarė situaciją, kaip būtų galima ją pakeisti. Forumo teatras leidžia sustabdyti sceną, 

žiūrovas gali pakeisti aktorių ir kartu pakeisti įvykiuis.  Buvo pakeistas Godos vaidmuo – Godai 

pavyko Jokūbą įtraukti į „grandinėlės“ žaidimą,  taip Jokūbas iš klasės draugų pasmerkto 

„skriaudėjo“ tapo draugu. 

  

 

Sausio mėnesio pradinių klasių mokinių parodos 

Sausio mėnesį biblioteką puošė 3b klasės mokinių darbeliai „Ežiukai“ (mokytoja Jūratė 

Žiaugrienė), 3c kl. mokinių darbeliai „Pasikartojantys žmogeliukai“ , „Avytės“  ir „Žiemą 

apsirenkime šiltai“ (mokytoja Dalė Jurgaitienė). 

 

 

Balsavimas sagomis už Metų knygą 

 „Vyturio“ progimnazija dalyvauja šalies akcijoje Metų knygos rinkimai. Kiekvieną 

ketvirtadienį  po pamokų pradinukams buvo skaitomos ištraukos iš Metų knygų, atliekami įvairūs 

darbeliai. 5 kl. mokiniai Metų knygas skaitė kartu su skaitymo vadovais per skaitymo valandas.  
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Vasario mėnesį mokiniai balsavo už labiausiai patikusią vaikų knygą. 5c klasės mergaitės Vaikų 

kategorijos knygoms padarė balsavimo dėžutes. Kiekvienas mokinys atsinešė po sagą ir ją įmetė į 

labiausiai patikusios knygos dėžutę. Daugiausiai sagučių buvo dėžutėje „Krakatukai kosmose“. Ši 

Renatos Šerelytės knyga tapo „Vyturio“ progimnazijos Metų knyga vaikams. 

Mokiniai balsavo ir internetu, taip savo balsus siuntė į šalies akciją. Lietuvoje Metų knygos 

vaikams vardą laimėjo Kęstučio Kasparavičiaus knyga „Sapnų katytė“. 

 

Mokinių darbų parodos vasario mėnesį 

Vasario mėnesį bibliotekoje buvo eksponuojami 8 kl. mokinių projektiniai darbai 

„Vėjiniai malūnai (projekto vadovas Julius Budnikas), 4a kl. mokinių darbai „Žiemos naktis“ 

(mokytoja Elena Adamavičienė) ir 4b kl. mokinių darbai „Medžiai žiemą“ (mokytoja Edita 

Luomanienė). 

 

 

Kūrėjų arbatėlė Sidabro raidžiukės 

Ar žinote, kas rašo sidabro raidžiukėm? Kūrėjai! Tik jie išgirsta ir užrašo, ką šnara lietaus lašeliai, 

kaip tirpsta ant skruosto snaigė, kaip atsargiai letenėlę tiesia katinėlis, kaip ūselį kraipo vabalėlis. 

Vasario 21 dieną  mokyklos kūrėjai susirinko į kūrėjų arbatėlę perskaityti savo kūrinėlių. 2b kl. 

mokiniai Austėja, Tomas, Titas ir Arminas pristatė savo sukurtas knygeles. Mūza iš 2a kl., Erika, 

Karina ir Ieva iš 3c  skaitė savo eilėraštukus. 4a kl. mokinė Domilė perskaitė miniatiūrą. Vestina, 

Meda, Evita, 4b kl. mokinės, skaitė pačių sukurtas pamokančias istorijas. Gabrielė ir Gabija iš 5c kl. 

skaitė ir literatūrinius vaizdelius, ir eilėraščius. Visi kūrėjai buvo apdovanoti Mažojo Pegasiuko 

medaliais. Džiaugiamės, kad į arbatėlę atėjo mamytės, tėveliai, močiutės.  

Renginį vedė Iveta ir Kotryna iš 5c kl. 
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2013-ieji metai Lietuvoje paskelbti Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydžio per Atlantą metais 

 

2013 metais sukanka 80 metų, kai S.Darius ir S.Girėnas perskrido Atlanto 

vandenyną. Paminėdami šią datą 7-8 kl. mokiniams  organizavome integruotas istorijos ir 

informacinių gebėjimų ugdymo pamokas. Skaitydami ir analizuodami tekstą apie S.Dariaus ir 

S.Girėno skrydį, mokiniai gilino gebėjimus formuluoti pagrindinę teksto mintį, teiginius, atrinkti ir 

sisteminti svarbiausią informaciją, išskirti raktinius žodžius, pagal taisykles užrašyti šaltinio 

metriką. Geriausiai įvertinti šių mokinių darbai: 

D.Bronušo (7b), A.Strumbylaitės (7c kl.), I.Vasiljevos (7c), L.Balčiūnaitės (8a), M.Domkutės (8a), 

N.Jankauskaitės (8a), M.Janulytės (8a), A.Kalendaitės (8a), R.Petrauskaitės (8a), D.Piskunovos 

(8a), L.Varžinskaitės (8a), A.Arelytės (8b), K.Filatovaitės (8b), G.Jatautaitės (8b), A.Lajausko (8b), 

V.Misiūnaitės (8b), T. Sapiženkos (8b), R.Šliažkaitės (8b), G.Anikevičiūtės (8c), K.Butkutės (8c), 

G.Eimontaitės (8c), D.Grubliauskytės (8c), G.Matuzevičiūtės (8c), U.Mikėnaitės (8c), 

I.Morkūnaitės (8c), E.Navikonytės (8c), A.Simonaitytės (8c), A.Siniaus (8c), J.Stanevičiūtės (8c), 

G.Šidlauskaitės (8c), V.Timčenkaitės (8c). 

Šių mokinių darbai eksponuojami internetinėje skaitykloje. 

  

Artėja Mamytės diena 
  

Kaip pradžiuginti Mamytę? Kokius šiltus žodelius jai užrašyti? Kokį darbelį sukurti? Balandžio 17 

dieną skaitykloje susirinko pradinukai, kurie norėjo sukurti sveikinimą savo Mamytei. Lietuvių 

kalbos mokytoja Irena paaiškino, kas yra akrostichas ir pamokė kurti eilėraštukus panaudojant 

akrostichą. Kiekvienas  mokinys kūrė eilėrašuką, kuriame paslėptas Mamytės vardas ar kasdienis 

šiltas kreipinys „Mamyte“. Suraskite Evos Mamytės vardą, kuris paslėptas Evos sukurtame 

eilėraštuke: 

„Beržai žiedus išskleis, ir tu galėsi nusiskint visus. 

Ei, palauk manęs, aš ateisiu pas tave ir sakysiu: 

Ačiū tau, nes tu mane auginai ir viską viską man darei. 

Tu graži, labai graži, tu gražiausia iš visų. 

Aš tave labai myliu ir mylėsiu visados! 

Ir mane tu supavai, kai mažytė aš buvau.“ 

Kai eilėraštukai buvo dailiai perrašyti, socialinė pedagogė Inga, praktiką atliekančios studentės 

Dovilė ir Gintarė, bibliotekininkės Larisa ir Raimonda paaiškino vaikams, kaip kurti atvirukus. Jau 

turime dovanėles, kurios, tikimės, patiks Mamytėms.  

 

 

Prano Mašioto skaitymai 

Balandžio 23-29 dienomis Lietuvos bibliotekininkų draugija jau tryliktą kartą paskelbė 

Nacionalinę bibliotekų savaitę, kurios šūkis „Nežinai? Pėdink į biblioteką!“. 
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Bibliotekų savaitės renginius pradėjo jau tradiciniais tapę vidurdienio skaitymai. 2013 m. 

minime Prano Mašioto, vaikų rašytojo, pedagogo ir publicisto 150-ąsias gimimo metines. Ne viena 

karta užaugo su Prano Mašioto parašytomis ar verstomis knygomis, kurios mokė gerumo, buvo  

pirmieji gamtos, istorijos ir geografijos žinių šaltiniai. Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos 3-4 

klasių mokiniai du ketvirtadienius  įdėmiai klausėsi skaitomos Prano Mašioto  apysakos 

„Nepaprastos atostogos“.Vaikus sužavėjo Justuko ir Vytuko nuotykiai, mokiniai pastebėjo, kad 

šiuolaikinių vaikų atostogos labai skiriasi nuo tuometinių. 

 

 

Teksto suvokimo konkursas „Termometras“ 

Vasario mėnesį 3-4 klasių mokiniams prasidėjo teksto suvokimo konkursas 

„Termometras“. Ketvirtadieniais, po pamokų, į skaityklą atėjusiems mokiniams buvo skaitomos 

ištraukos iš knygų. Kiekvienam mokiniui buvo duodamas lapelis su klausimu. Kiek teisingų 

atsakymų užrašė klasės mokiniai, per tiek padalų pakilo klasės termometro stulpelis. Penktadieniais 

mokinių laukė klausimai iš enciklopedijų ir žodynų. Teksto suvokimo ir informacijos paieškos 

konkursas vyko iki gegužės mėnesio. 

Aukščiausiai pakilo 3a kl. termometro stulpelis (+75
o
), antrosios vietos laimėtoja – 4a klasė 

(+57
o
), o trečiosios vietos laimėtoja – 4b klasė (+50

o
). Aktyviausiai konkurse dalyvavo ir savo 

klasei daugiausiai taškų pelnė: Nojus S. (3a), Miglena (3a), Ainetė (3a), Tomas V. (3b), Kęsgailė 

(3b), Arnas (3b), Karina (3c), Tadas (3c), Erika (3c), Arnas A.(4a), Vakarė (4a), Agnė (4a), Aurelija 

(4b), Evaldas (4b), Darius (4b). 

Teksto suvokimo konkursas 
Teksto suvokimo gebėjimai svarbūs kiekvieno dalyko pamokoje. Gerai suvokdami skaitomą 

ar girdimą tekstą, ne tik teisingai atliekame istorijos, geografijos, biologijos, lietuvių k. ar kitų 

dalykų užduotis, bet ir geriau sprendžiame matematikos uždavinius,  atliekame kūrybinius 

darbelius. Galimybė pasitikrinti, kaip išsiugdėme teksto suvokimo gebėjimus, buvo bibliotekoje 

organizuotas teksto suvokimo konkursas, skirtas Žemės dienai.  

Konkursas vyko balandžio 17 d. skaitykloje. 32 mokiniai iš 7-8 klasių panoro pasitikrinti 

savo teksto suvokimo gebėjimus. Biologijos mokytoja Sonata Petraitienė pasakoko apie Žemės 

dienos atsiradimo istoriją, Žemės dienos svarbą, gamtos taršos sukeliamas problemas, Žemės dienos 

akcijas ir renginius, paaiškino, kaip kiekvienas iš mūsų galime prisidėti prie gamtos saugojimo. 

Konkurse dalyvaujantys mokinai stengėsi išskirti ir užrašyti klausomo teksto potemes, pagrindinius 

teiginius, teiginiams surasti argumentus ir pavyzdžius, juos pateikti schemomis, sąrašais, 

suformuluoti pagrindinę teksto mintį ir išskirti raktinius teksto žodžius.  

Ypač stiprius teksto suvokimo gebėjimus pademonstravo: Gintarė Valentonytė (7a), Milda 

Janulytė (8a), Arina Kalendaitė (8a), Laura Balčiūnaitė (8a), Rugilė Petrauskaitė (8a), Rūta 

Šliažkaitė (8b), Mantas Dambrauskas (8b), Justė ir Agnė Stanevičiūtės (8c), Viktorija Timčenkaitė 

(8c).  
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Grožinės literatūros Žinovų rinkimai 

Per Nacionalinę bibliotekų savaitę, „Vyturio“ progimnazijos bibliotekoje buvo išrinkti 5 – 8 

klasių geriausi skaitytojai. Aktyviausiais progimnazijos bibliotekos skaitytojais  tapo 20 mokinių: 

1. Gabija Daniševičiūtė, 5c k. 

2. Povilė Janėnaitė, 5c kl. 

3. Gabrielė Valkiūnaitė, 5c kl. 

4. Akvilė Stankūnaitė, 5c kl. 

5. Andreja Jablonskytė, 5a kl. 

6. Kamilė Grigaliūtė, 5a kl. 

7. Rokas Miliūnas, 5b kl. 

8. Odeta Liesytė, 6b kl. 

9. Unė Narkūnaitė, 6b kl. 

10. Vaida Padimanskaitė, 6c kl. 

11. Akvilė Marcinkevičiūtė, 6b kl. 

12. Radvilė Mačinskaitė, 6b kl. 

13. Greta Gabrytė, 6c kl. 

14. Ineta Keturakytė, 6c kl. 

15. Mantas Gumuliauskas, 7a kl. 

16. Agnė Mikelėnaitė, 8b kl. 

17. Agnė Stanevičiūtė, 8c kl. 

18. Justė Stanevičiūtė, 8c kl. 

19. Evelina Svencickaitė, 7b kl. 

20. Karolina Miselytė, 7b kl. 
Geriausieji skaitytojai buvo pakviesti  į arbatėlę. Tikslas – išrinkti grožinės literatūros 

Žinovus. Arbatėlės dalyviai kalbėjo apie skaitymo įpročius, kokias knygas labiausiai mėgsta 

skaityti, kokių dar nori perskaityti, kaip grožinių knygų skaitymas padeda mokytis. Beveik 

kiekvienas yra ne tik mūsų bibliotekos skaitytojas, bet ir kitų bibliotekų lankytojas, skaito knygas 

G.Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje, kaimo bibliotekoje, Šaltinėlio ir kitose miesto bibliotekose. 

Vienas iš grožinės literatūros Žinovo kriterijų - perskaitytų knygų skaičius, kitas – dalyvavimas 

bibliotekos renginiuose ir akcijose, pavyzdžiui, knygų pristatyme, knygų dovanojimo akcijoje. Kai 

kurie iš šių mokinių buvo aktyvūs bibliotekos renginių – akcijų, Metų knygų pristatymų – dalyviai, 

organizatoriai. 

Už kiekvieną perskaitytą knygą skaitytojas gauna po 1 tašką, po vieną tašką už dovanotą knygą 

mokyklos bibliotekai, už knygos pristatymo renginio vedimą - 5 taškus, už sukurtą knygos reklamą 

- 5 taškus.   Labai sunku buvo išrinkti po vieną Žinovą, nes  daug kandidatų buvo verti grožinės 

literatūros Žinovo vardo.   

Po ilgų galvojimų ir skaičiavimų išrinkti grožinės literatūros žinovai: 

5 kl. – Gabrielė Valkiūnaitė,  

6 kl. – Greta Gabrytė,  

7 kl. - Karolina Miselytė,  

8 kl. – Justė Stanevičiūtė. 

Grožinės literatūros Žinovo apdovanojimai mokiniams bus įteikti progimnazijoje 

organizuojamos Metų premijų šventės metu birželio pirmąją savaitę.  

Sveikiname grožinės literatūros Žinovus! 

Išrinktas 2 - 4 klasių aktyviausių skaitytojų dešimtukas. 

1. Ainetė Sabaliauskaitė (3a) – 61 knyga; 

2. Rimantė Plikūnaitė (3a) – 59  knygos; 

3. Gintarė Vilčinskaitė (3b) – 39 knygos; 

4. Kęsgailė Spirikavičiūtė (3b) – 37 knygos; 
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5. Deimantė Vilčinskaitė (3b) – 36 knygos; 

6. Kasparas Žukauskas (2b) – 33 knygos; 

7. Modesta Virbickaitė (3a) – 32 knygos; 

8. Akvilė Laurikietytė (3c) – 32 knygos; 

9. Erika Sunklodaitė (3c) – 29 knygos; 

10. Inesa Šegamogaitė (3a) – 29 knygos. 

Kiek knygų perskaitėme  nuo rugsėjo 01 d. iki balandžio 25 d? 

Klasė Kiek knygų perskaitė 

klasės mokiniai? 

Aktyviausi skaitytojai 

1a 

  

585 Sinickaitė Odeta perskaitė 67 knygas, Tuskaitė Ugnė – 67 

knygas, Stankevičius Ernestas – 60 knygų, Maleiškaitė Kamilė – 

44 knygas, Širmenytė Šarūnė – 34 knygas 

1b 83 Gabrielius Adomavičius – 19 knygų 

2a 191 Aistė Trumpickaitė –  perskaitė 26 knygas, Ieva Vedeckytė – 23 

knygas 

2b 258 Kasparas Žukauskas – 33 knygas, Arminas Petronis -29 knygas,  

Tomas Šapola - 20 knygų 

3a 403 Ainetė Sabaliauskaitė – 61 knyga, Rimantė Plikūnaitė – 59 

knygas, Modesta Virbickaitė – 32 knygas, Inesa Šegamogaitė -

29 knygas, Nojus Styra – 28 knygas, Ignas Ulianskas – 27 

knygas 

3b 200 Gintarė Vilčinskaitė – 39 knygas, Kęsgailė Spirikavičiūtė  - 37 

knygas, Deimantė Vilčinskaitė – 36 knygas,  

3c 189 Akvilė Laurikietytė – 32 knygas, Erika Sunklodaitė – 29 knygas, 

Karina Kaminskaitė – 26 knygas, Aurelijus Sulikas – 20 knygas 

4a 124 Arnas Aničas – 25 knygas, Rokas Balčiūnas – 17 knygų 

4b 148 Gaja Marija Kytraitė – 17 knygų, Vestina Čibaitė – 16 knygų, 

Meda Navickaitė -14 knygų 

5a 110 Andreja Jablonskytė – 18 knygų, Kamilė Grigaliūtė – 14 knygų 

5b 131 Rokas Miliūnas – 15 knygų 

5c 238 Povilė Janėnaitė – 36 knygas, Gabija Daniševičiūtė – 26 knygas, 

Gabrielė Valkiūnaitė – 25 knygas, Akvilė Stankūnaitė – 21 

knygą, Marija Pleirytė – 17 knygų, Kotryna Šimėnaitė – 16 

knygų,  

6a 66   

6b 178 Akvilė Marcinkevičiūtė – 32 knygas, Unė Narkūnaitė – 28 

knygas, Radvilė Mačinskaitė – 20 knygų, Odeta Liesytė – 19 

knygų 

6c 231 Greta Gabrytė – 38 knygas, Ineta Keturakytė – 24 knygas, Vaida 

Padimanskaitė – 20 knygų 

7a 43 Mantas Gumuliauskas – 15 knygų 

7b 113 Karolina Miselytė – 36 knygas, Evelina Svencickaitė – 18 knygų 

7c 77 Jorė Taučikaitė -11 knygų 

8a 66 Ugnė Smalskytė – 11 knygų, Milda Janulytė -10 knygų 

8b 60 Agnė Mikelėnaitė – 21 knygą 

8c 93 Agnė Stanevičiūtė – 29 knygas, Justė Stanevičiūtė – 28 knygas 
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Paaiškėjo, kad aktyviausiai skaito 3a klasė (mokytoja J.Tubienė, nuotr.). Visi kartu 3a klasės 

mokiniai perskaitė daugiau kaip 400 knygų! Aktyviausia  2 – 4 klasių skaitytoja  mokosi 3a klasėje 

- Ainetė Sabaliauskaitė  (nuotr..) mūsų bibliotekoje perskaitė 61 knygą.  

 

 

Mokinių kūrybos knygelė 

Švelni švelni migla kutena medžius, 

Pabudusius iš miego. 

Rasa dar tupi ant žolės ir meiliai prausia pievą  (Mūza, 2a kl.) 

 Kokią dienos akimirką stabteli vaikai? Kaip jie šnekina medžius, jūrą, vabalėlius? Kokias galias 

suteikia gyvūnėliams? Kokias mintis siunčia mamytei, tėčiui, draugui? Jau vartome mokinių 

kūrybos knygelę „Rasa dar tupi ant žolės“. Šiame leidinėlyje išspausdinti 2-8 kl. mokinių 

kūrinėliai: eilėraščiai, pasakos, miniatiūros, rašiniai, detektyvinės istorijos. 35 mokiniai  mums 

patiki savo mintis. Kūrybos leidinį puošia mokinių piešiniai. Malonaus visiems skaitymo ir šiltų 

akimirkų atsivertus  „Rasa dar tupi ant žolės“. 

 

 

Konkursas „Skaitymas: sėkmė ir džiaugsmas“ 

Balandžio - gegužės mėnesiais dalyvavome šalies konkurse „Skaitymas: sėkmė ir džiaugsmas“. 

Knygai „Ežiukas rūke“ mokiniai sukūrė 37 iliustracijas (mokytoja Ramunė Mataitienė). Mokinių 

darbai buvo eksponuojami internetinėje skaitykloje. Geriausiais darbais pripažintos Martynos 

Trumpickaitės (5b kl.) ir Ulės Juškaitės (5c kl.) sukurtos iliustracijos. Šie darbai išsiųsti į  

nacionalinę M.Mažvydo biblioteką, kur bus išrinkti konkurso nugalėtojai. Nugalėtojų darbai bus 

publikuojami specialiame 2014 metų kalendoriuje. Nugalėtojų laukia puikūs prizai: planšetiniai 

kompiuteriai, elektroninės knygų skaityklės, knygos. 

 

___________________________________ 
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