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Darbas

Įvertinti mažieji skaitovai ir literatai
čerauskienė) pasirinko Sigito Poškaus „Vabaliukų baimę“, o Pasvalio
Svalios progimnazijos pirmokas
Rapolas Indrišiūnas (mokytoja Rasa
Sturienė) – Justino Marcinkevičiaus
„Kam pasiskųsti?“
Apdovanoti ir mažieji kūrėjai.
Už poeziją pirmoji vieta skirta Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės
gimnazijos ketvirtokei Smiltei
Staleliūnaitei (mokytoja Romu-

Pasvalio krašto muziejuje vyko
tradicinis rajono pradinukų skaitovų
ir literatų konkursas „Kai plunksna
prabyla“.
Šiemet dalyvavo trisdešimt vienas skaitovas ir septyniolika literatų.
Juos vertino Pasvalio Petro Vileišio
gimnazijos mokytojai Regina Grubinskienė ir Sigitas Paliulis, Pasvalio Mariaus Katiliškio bibliotekos
vaikų literatūros skyriaus vedėja
Rita Baltrukienė ir rajono savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos metodininkė Audronė Stankevičienė.
Skaitovų konkurso nugalėtoja
tapo Pasvalio Svalios progimnazijos trečiokė Miglė Adomavičiūtė
(mokytoja Audronė Suveizdienė),

Pasvalio Svalios progimnazijos
trečiokė Miglė Adomavičiūtė tapo
rajono skaitovų konkurso nugalėtoja, taip pat ši mažoji literatė
apdovanota už poeziją ir prozą.

Pasvalio Svalios progimnazijos
pirmokas Rapolas Indrišiūnas
skaitovų konkurse laimėjo trečią
vietą.

pasirinkusi Vytauto Landsbergio
kūrinį „Pasaka apie obuolį Antaną
ir Šalną“.
Beje, Miglė ir pati kuria poeziją
bei prozą. Už kūrybą ji pelnė Pasvalio krašto muziejaus prizą.
Antrą vietą skaitovų konkurse
laimėjo Ustukių pagrindinio ugdymo syriaus trečiokė Goda Bielskytė
(mokytoja Rita Balčiauskienė),
papasakojusi Džani Rodari istoriją
„Apie pelę, kuri ėdė kates“.
Du berniukai pelnė trečias vietas. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos ketvirtokas Rokas
Kačerauskas (mokytoja Regina Ka-

Ustukių pagrindinio ugdymo
skyriaus trečiokė Goda Bielskytė
skaitovų konkurse užėmė antrą
vietą.

Dainuoja mažieji Joniškėlio gimnazistai.

Anglų kalbos oratorių konkursas

Penktus metus vyko anglų kalbos
oratorių konkurso rajoninis etapas.
Petro Vileišio gimnazijai atstovavo
aštuoni dalyviai: Viltė Tamulionytė,
Benas Janušonis, Martyna Rastauskaitė, Jovita Kuodytė, Astijus Kurlinskas,
Gerda Kondrotaitė, Kristina Evita
Orlaitė, Kostas Kurliandskas. Juos
ruošė mokytojos Rasa Mikniuvienė,
Violeta Šernienė, Svitlana Bilobrovko,
Neringa Bitinienė.
Buvo ir svečių – Joniškėlio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės gimnazijos
anglų kalbos mokytoja-metodininkė
Asta Valuntienė, taip pat atėjo rajono
savivaldybės Švietimo pagalbos tarnybos vadovė Danutė Morkūnienė.
Konkurse teisėjavo Asta Valuntienė, mūsų gimnazijos anglų kalbos mokytoja-metodininkė Neringa Bitinienė,
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
Gitana Kruopienė bei praėjusių metų
šio konkurso rajoninio etapo nugalėtojas Nojus Vaičekonis. Oratorių konkurse dalyvavo mokiniai nuo šešiolikos
metų, bet pasimokyti kalbėjimo meno

atėjo ir mūsų jauniausieji gimnazistai,
kuriuos galbūt kitąmet išvysime šio
konkurso dalyvių sąraše.
Šių metų tema – „The Best Way to
Predict the Future is to Invent it“ („Geriausias būdas nuspėti ateitį – pačiam
ją sukurti“). Reikia pripažinti, kad ši
tema, palyginus su praeitų metų, buvo
nesunki ir puikiai tiko net ir jauniausiems konkurso dalyviams. Nors visi
pakalbėjo puikiai, atsakyti į keblius
žiūrovų klausimus pavyko ne visiems.
Vinco Linkevičiaus ir Lauros Garnytės daina sukūrė jaukią atmosferą,
tad net ir konkurso dalyviai nejautė
įtampos. Vėliau ne tik prizinių vietų laimėtojai, bet ir dalyviai bei jų mokytojai
gavo dovanų. Šiemet renginys buvo
skirtas Lietuvos nepriklausomybės
atkūrimo šimtmečiui paminėti, todėl
visi gavo gražias vėliavos spalvomis
išmargintas žvakes bei juodus tušinukus, skirtus naujai pradžiai, nes nuo
šiol per egzaminus reikės rašyti juodai
rašančiu tušinuku. Dalyviams padėkos
raštus įteikė ne tik konkurso teisėjai,

Anglų kalbos oratorių konkurso žiūrovai turėjo daug klausimų.

alda Rinkūnienė), antroji – Pasvalio Svalios
progimnazijos trečiokui
Ugniui Gintautui (mokytoja Vilma Armonienė),
trečioji – Vaškų gimnazijos trečiokei Loretai
Grigelionytei (mokytoja
Lina Rupštaitytė).
Už prozą pirmąją vietą pelnė Daujėnų
pagrindinės mokyklos
trečiokė Perla Maminskaitė (mokytoja Regina
Miknevičienė), antrąją
– Pušaloto pradinio ugdymo skyriaus trečiokė
Kamilė Kaveckaitė (mokytoja Vaida Ogintienė),
Saločių Antano Poškos pagrindinės mokytrečiąją – ketvirtokė Urtė
klos
skaitovas Rokas Kačerauskas konkurse
Čivilytė (mokytoja Anužėmė
trečią vietą.
gelina Vaičeliūnienė).
Rajono literatų klubas „Užuo- Bagdonaitei (mokytoja Gražina
vėja“ už poeziją ir prozą savo Gegevičienė).
įsteigtą prizą skyrė Pasvalio Svalios
Jaunieji autoriai paskaitė savo
progimnazijos ketvirtokei Meli- kūrybos, kai kurie rajono literatų
tai Bagdonaitei (mokytoja Diana konkurse dalyvauja jau ne pirmą
Strakšienė), „Darbo“ laikraščio re- kartą.
dakcija – Pušaloto pradinio ugdymo
Koncertavo Joniškėlio gimnaskyriaus trečiokei Linai Misiūnaitei zistai.
(mokytoja Vaida Ogintienė), o
Pasvalio Mariaus Katiliškio viešoji
„Darbo“ inf.
biblioteka – Pasvalio Lėvens pagrinAidos DULKIENĖS
dinės mokyklos trečiokei Radvilei
nuotraukos

bet ir Danutė Morkūnienė. Viena iš šio
konkurso naujovių šiemet buvo tai, kad
žiūrovai patys balsavo ir rinko jiems
labiausiai patikusią kalbą, tad galima
teigti, jog prizinių vietų buvo daug. O ir
žiūrovai šįkart aktyviai klausinėjo, nes
ir už tai buvo įsteigtas prizas.
Konkurse pirmąją vietą užėmė
Gerda Kondrotaitė (mokytoja Neringa Bitinienė). Gerda taip pat tapo ir
žiūrovų mėgstamiausia oratore. Antrą
vietą laimėjo Kostas Kurliandskas
(mokytoja Svitlana Bilobrovko), o
trečiąją dalijosi Martyna Rastauskaitė
bei Jovita Kuodytė (mokytoja Neringa
Bitinienė). Iš tiesų šiemet renginys
buvo labai šiltas ir jaukus, tad visi maloniai kviečiami išbandyti savo jėgas
kitais metais! Konkursą rėmė suvenyrų
parduotuvė „Samana“.
Konkurso organizatorės
Kotryna PETRAITYTĖ,
Justina STAPULIONYTĖ ir
anglų kalbos mokytoja metodininkė
Rasa MIKNIUVIENĖ
Asmeninio albumo nuotrauka

Specialiojoje mokykloje –
tradicinė Kaziuko mugė

Kovo 1 dieną Pasvalio specialiojoje mokykloje šurmuliavo jau
tradicine tapusi Amatų diena – Kaziuko mugė. Nepabūgę šalto oro,
mugės svečiai atvyko iš Pajiešmenių
pagrindinės mokyklos, Grūžių vaikų globos namų, Pasvalio šv. Jono
Krikštytojo parapijos vaikų dienos
centro, paslaugų ir užimtumo centro –
keramikų grupė „Svajonių paukščiai“
ir rankdarbių klubo „Bitutės“ nariai.
Visus džiugino prekių gausa ir
įvairovė, mokykla kvepėjo kepamais
keksiukais, riestainiais, blynais,
riešutėliais, medumi, duonele. O
rankdarbių gražumas ir dailumas,
kiek meilės ir rankyčių šilumos įdėta:
nerti, velti, lipdyti, siuvinėti, austi
darbeliai traukė akį! Na, ir kainos
nesikandžiojo. Mokyklos direktorė
Gintė Januškevičienė, skelbdama
mugės atidarymą, perlaužė mokinių
keptą didžiulį riestainį, įteikė padėkas ir atminimo dovanėles mugės
dalyviams. Šaunieji šventės vedėjai,
mokytojai Simona Kondrotienė ir

Tadas Mulevičius, kvietė visus šokti,
linksmintis, pirkti, parduoti, mainyti,
ragauti, derėtis. Visos šventės metu
nepailsdami linksmino šaunieji Paslaugų ir užimtumo centro lankytojų
ansamblio „Dainuojančios širdys“
muzikantai: P. Katkevičius, A. Sutkus,
P. Samulėnas, A. Samulėnienė. Nuoširdų ačiū tariame kolektyvo vadovei,
vyr. socialinei darbuotojai Danguolei
Grigaitienei.
Pasibaigus šventiniam šurmuliui,
vaikai skubėjo skaičiuoti uždirbtų
pinigėlių ir kone vienu balsu tvirtino,
kad pinigų saldumynams nešvaistys,
pirks medžiagų kitiems rankdarbiams.
Dėkojame visiems nepasididžiavusiems, atvykusiems į mūsų šventę,
o kas apsilankyti nespėjo – lauksime
kitais metais.
Virginija BRUČIENĖ
Pasvalio specialiosios
mokyklos vyr. technologijų
mokytoja
Asmeninio albumo nuotrauka

