
 

 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos leidinys Laikraštis leidžiamas 

2016 m. kovo mėn. Nr. 67 nuo 1990 m. gegužės mėn. 

Kovo 3 d. Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijos ben-

druomenė mini 110-ąjį jubiliejų. 

1905-ųjų ruduo sietinas su Mergaičių mokymo Panevėžyje 

pradžia, kada duris atvėrė keturklasė mergaičių Marijos mo-

kykla. 

Mūsų, Vytauto Žemkalnio gimnazija, per šį laiko tarpą 

keitė ugdymo formas, vietą, bet visą laiką ugdymas buvo su-

koncentruotas į Mokyklos išskirtinumą, humanitarinių, patrio-

tinių, pilietinių įgūdžių formavimą, tautinių, lituanistinių, me-

ninių pojūčių ir įgūdžių skatinimą. Šiais tautiniais principais ir 

moralinėmis normomis rėmėsi visų kartų mokyklos bendruo-

menės – nuo mergaičių mokymo Marijos mokykloje ir 

M. Giedraitienės vadovaujamos mergaičių gimnazijos, nuo 

sustiprinto lietuvių kalbos mokymo Panevėžio II-oje vidurinė-

je mokykloje iki keturklasės gimnazijos šiandienos ugdymo

(si) Vizijos ir Misijos. 

Gimnazijos paveldas prasmingas ir turiningas. Tai ir tradi-

cijos (S. Nėries gimtadienio šventės, „salomėjiškų“ mokyklų 

bendruomenių bendradarbiavimas, Vardo diena, Poezijos pa-

vasariai), ir naujai „gimę“ renginiai, pavyzdžiui, tautinių šokių 

festivalis ar dainuojamosios poezijos konkursas, skirtas atminti 

E. Mezginaitę. Ši pakylėta gimnazijos dvasinė aura, tikimės, 

ugdo geresnį, sąžiningesnį, pilietiškesnį mokinį, padeda su-

vokti, kad mažai Valstybei svarbu išlaikyti savo identitetą, 

kalbą, papročius, nepasiduoti masinei globalizacijai ir „savęs“ 

praradimui. 

Gimnazijos bendruomenė pasitinka Jubiliejų besikeičianti – 

šiemet iš švietimo įstaigų modernizavimo programos Vytau-

to Žemkalnio gimnazija gaus 50 tūkst. Eur, dar 6 tūkst. Eur 

prisidės Savivaldybė. Taip po 8 metų pertraukos bus tęsiami 

Kultūros paveldo pastato vidaus atnaujinimo darbai. Moder-

niuose kabinetuose bus geresnės ugdymo(si) sąlygos, pasikeis 

estetinis vaizdas. Bendruomenė dėkoja Seimo nariui Petrui 

Narkevičiui, supratusiam ir visokeriopai pagelbėjusiam pradėti 

modernizavimo darbus. 

Kovo 3 d. gimnazija švenčia ir Vardo dieną, kurios akcen-

tas – paminėti garbingą 110-ies metų sukaktį, pažymėti gar-

biausius, aktyviausius mokytojus, pagerbti Gabrieliaus Žem-

kalnio ir Vytauto Landsbergio premijomis gabiausius moki-

nius. Tradicinis šventės akcentas – teatro studijos inscenizacija 

pagal Just. Marcinkevičiaus „Katedrą“. 

Jubiliejaus proga išleidžiame leidinį „Kokie mes…“ Dėko-

jame bendrovėms, organizacijoms, prisidėjusioms prie leidy-

bos ir renginio organizavimo: UAB „Kriautė“, UAB „Adax“, 

UAB „Aulaukis“, AB „Panevėžio statybos trestas“, UAB 

„Infociklas“, UAB „Orestina“, AB „Panevėžio keliai“, AB 

„Panevėžio energija“, informaciniam rėmėjui – Panevėžio 

dienraščiui „Sekundė“. 

Kovo 4 d. vyks šeštasis Tarptautinis  tautinių šokių festiva-

lis „Gimnazija – gyvoji jaunimo tautinės kultūros versmė“. 

Dalyvaus tautinių šokių kolektyvai iš Lenkijos, Latvijos, Lie-

tuvos. Renginio rėmėjai: AB „Panevėžio eglė“, ĮI 

V. Kazakevičiaus „Vaivadų kepyklėlė“, UAB „Midenė“. 

Tikimės, kad ši graži šventė taps ne tik mūsų gimnazijos 

bendruomenės, bet ir visuomenės, draugų šventė. Vytauto 

Žemkalnio gimnazija ir toliau žengs mokslo, kūrybos, tradicijų 

puoselėjimo keliu.  

Gimnazijos direktorius Artūras Totilas  

Gimnazijai – 110 

Gimnazijos fojė papuošė stendas apie mokyklos istoriją 

Knygos viršeliui panaudotas buvusios mokinės R. Raziūnaitės piešinys 
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Gimnazijos Vardo dienos proga už gerą mo-

kymąsi, puikius olimpiadų ir konkursų pasie-

kimus direktoriaus įsakymu apdovanojami 

gimnazistai. 

Pagyrimo raštais: 

Matas Timinskas (IVr)  

dr. Juozo Petro Kazicko Aukštaitijos krašto mokslei-

vių programavimo konkurso II vietos laimėtojas; Pa-

nevėžio miesto mokinių informatikos olimpiados I 

vietos laimėtojas, fizikos olimpiados II vietos laimė-

tojas, vienas iš geriausių gimnazijos mokinių 

Dominyka Vaitekūnaitė (IIb) 

Panevėžio miesto mokinių chemijos olimpiados III 

vietos laimėtoja, jaunųjų filologų konkurso laimėtoja, 

viena iš geriausių gimnazijos mokinių  

Padėkos raštais: 

Kazys Bitaris (IIIb) – už aktyvią visuomeninę veiklą 

Grėta Kurapkytė (IVh) – Panevėžio miesto mokinių 

jaunųjų filologų konkurso nugalėtoja, filmukų kon-

kurso nugalėtoja 

Simona Ramanauskaitė (IVh) – Panevėžio miesto 

mokinių jaunųjų filologų konkurso nugalėtoja 

Benediktas Jukonis (IIIb) – Panevėžio miesto mokinių 

meninio skaitymo konkurso II vietos laimėtojas 

Ramūnas Bučas (IVa) – Panevėžio miesto mokinių 

istorijos olimpiados III vietos laimėtojas 

Danielius Balčiūnas (IVa) – gimnazijos jubiliejaus  

logotipo kūrimo konkurso laimėtojas 

Justinas Vitonis (IVs) – filmukų konkurso nugalėtojas 

Indrė Samaitė (IVr) – filmukų konkurso nugalėtoja 

Egita Lašinytė (IVa) – už aktyvų dalyvavimą projekte 

„Salomėja, žydinti diemedžiu“ 

Tomas Proškus (IVc) – už aktyvų dalyvavimą projek-

te „Salomėja, žydinti diemedžiu“ 

Kamilija Ambraškaitė (IIb) – už gerą mokymąsi 

Matas Kaminskas (IIb) – už gerą mokymąsi 

Alanas Valiušis (Id) – už gerą mokymąsi 

Tomas Janeliūnas (IIIh) – už gerą mokymąsi,   

Ernestas Vaitkus (IVa) – už gerą mokymąsi 

Linas Antanaitis (IVr) – už gerą mokymąsi 

Martynas Vaitekūnas (IVr) – už gerą mokymąsi 

Karolina Gabalaitė (Id) – už gerą mokymąsi 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazijoje jau nuo 1995 

metų gyvuoja tautinių šokių kolektyvas „Kanapėlė“. Per 20 

metų dalyvauta ne vienoje Respublikinėje moksleivių bei 

Pasaulio lietuvių Dainų ir šokių šventėje, konkursuose, be 

kolektyvo  pasirodymų neapseina nė vienas gimnazijos ar 

miesto renginys. Dalyvauta ir parsivežta daug prizų ir diplo-

mų ir iš svetur organizuotų konkursų – Švedijos, Norvegijos, 

Čekijos, Lenkijos, Latvijos, Kanados, Italijos, Turkijos, Ru-

munijos, Serbijos, Baltarusijos, Indijos, Alžyro... 

(Nukelta į 6 puslapį) 

Kovo 4 dieną Vytauto Žemkalnio gimnazija Bendruomenių rū-

muose rengia jau 6-ąjį Tarptautinį tautinių šokių festivalį „Gimnazija 

– gyvoji jaunimo tautinės kultūros versmė“. Festivalio tikslas-

puoselėti tautinį meną, būti atviriems ne tik miesto visuomenei, bet ir 

bendradarbiauti su Lietuvos bei užsienio tautinių šokių grupėmis. 

Renginyje dalyvaus  ir scenoje pasirodys apie 500 dalyvių. Tai:  

 Panevėžio r. Ramygalos gimnazijos jaunučių 

liaudiškų šokių grupė „Gintarėliai“ ir Jaunimo 

liaudiškų šokių grupė (vadovė Renata Rekašie-

nė); 

 Panevėžio r. Velžio gimnazijos liaudiškų šokių 

grupė „Kupolėlė“ (vadovas Jonas Marcinkevi-

čius); 

 Latvijos Rygos lietuvių vidurinės mokyklos 

liaudiškų šokių grupė „Bitutė“ (vadovė Salomė-

ja Indane); 

 Klaipėdos m. „Ąžuolyno“ gimnazijos šokių 

grupė  „Auštra“ (vadovė Loreta Černeckienė); 

 Panevėžio m.  Juozo Balčikonio gimnazijos 

šokių grupė  „Siaustinis“ (vadovė  Kristina Nai-

nienė); 

 Panevėžio m. Vytauto Žemkalnio gimnazijos 

jaunimo šokių ansamblis „Kanapėlė“ (vadovė 

Kristina Nainienė, instrumentinės grupės vado-

vė Asta Vinckienė, koncertmeisterė Erika Mic-

kuvienė); 

 Lenkijos Przodkowie valstybinės gimnazijos Kaszubskio re-

giono dainų ir šokių ansamblis „Przodkowianie“ (vadovas  

Jerzy Soliwoda); 

 Joniškio „Aušros“ ir Mato Slančiausko gimnazijų jungtinė 

šokių grupė „Ratilis“ (vadovas Vitoldas Krainas); 

 Šakių „Varpo“ vid. m-klos liaudiškų šokių grupė 

„Pynė“ (vadovė Vitalija Venienė); 

 Kauno „Santaros“ gimnazijos liaudiškų šokių ansamblis 

„Santariečiai“ (vadovas Kazimieras Kondratavičius); 

 Latvijos Valmieros miesto valstybinės gimnazijos šokių an-

samblis „Perkonitis“ (vadovė Liesma Ergle). 

Linkime šokėjams ir muzikantams, kolektyvų vadovams didžiu-

lės sėkmės, o žiūrovams – nuostabaus reginio!  

Gimnazija – gyvoji jaunimo 

tautinės kultūros versmė 

Šokim šokim šokimėlį... 
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Iš gimnazijos istorijos... 
Gimnazijos ištakos – 1905 m. pradėjusi veikti keturių kla-

sių Marijos vardo mergaičių mokykla. Pasak istorikės Onos 

Maksimaitienės, tai ir buvo mergaičių vidurinio mokymo pra-

džia. Labai greitai ši mokykla nebetenkino miesto visuomenės, 

nes didelė dalis moksleivių norėjo toliau tęsti mokslą gimnazi-

joje. Nuo 1906 metų prasidėjo aktyvus mergaičių gimnazijos 

steigimo darbas, į kurį įsitraukė ir miesto dūmos nariai, ir ap-

skrities dvarininkai, ir miesto šviesuomenė. 1907 m. rugpjūčio 

mėnesį buvo gautas leidimas atidaryti privačią mergaičių mo-

kyklą, kuri 1908 metais perorganizuota į Valstybinę mergaičių 

gimnaziją, veikiančią pagal 1869 metų nuostatus. 

1915 m. spalio mėn. 1 dieną Panevėžyje, buvusioje Marijos 

vardo mokykloje, pradeda veikti pirmoji Lietuvoje lietuviška 

gimnazija, kurioje buvo šešios klasės. Kiek jose buvo mergai-

čių, nežinoma. Gimnazijos direktore tapo M. Putramentienė – 

Giedraitienė. 

Bendrojoje gimnazijoje iki 1932 metų mergaitės sudarė 

maždaug pusę mokinių. Jos mokėsi atskirose klasėse, atskirai 

skaičiuodavo laidas. Gimnazijos direktorius buvo tas pats, bet 

mergaičių ir berniukų klasės turėjo savo inspektorius. 1921 m. 

mergaitės pasipuošė uniformomis, kurių autoriai G. Petkevi-

čaitė – Bitė ir J. Zikaras. 

1932 m. spalio 22 d. buvo švenčiamos įkurtuvės naujoje, 

ką tik pastatytoje gimnazijoje. Gimnazijos architektas – Vytau-

tas Landsbergis – Žemkalnis. Direktoriumi tapo žinomas Lie-

tuvos mokslo ir kultūros veikėjas Jurgis Elisonas, o nuo 1935 

m. direktore dirbo Marija Giedraitienė. 

Gimnazijoje dirbo vertėjas, kalbininkas Petras Būtėnas, 

žymi lietuvių poetė Salomėja Nėris, pirmojo prancūzų kalbos 

vadovėlio autorė Sofija Žemaitienė, pirmojo Lietuvos istorijos 

žemėlapio autorė Ona Maksimaitienė, kalbininkas Juozas Bal-

čikonis, rašytoja ir garsi visuomenės veikėja G. Petkevičaitė – 

Bitė, skulptorius J. Zikaras, muzikai V. Paulauskas, M. Karka 

ir daug kitų garsių ne tik Lietuvoje žmonių. 

1941 m. berniukų ir mergaičių gimnazijų direktoriumi dir-

bo Jonas Keisminas, kuris buvo fašistų nužudytas gimnazijos 

kieme. Vokiečių okupacijos metais mergaičių gimnazijoje 

buvo karo ligoninė. Pamokos vyko įvairiose patalpose mieste 

ir užmiestyje trimis pamainomis. 

Pokario metai mokykloje buvo labai sunkūs. Tęsėsi areštai, 

tremtys, tačiau darbas mokykloje buvo aktyvus. Mokytojai 

daugiausia buvo tarpukario inteligentai, asmenybės, skatinę 

mokytis, suteikę žinių, skiepiję meilę gėriui ir grožiui. Veikė 

meno ir literatūros, tautinių šokių, dramos ir kiti būreliai. 

1953 metais mergaičių gimnazija tapo vieša mokslo įstai-

ga, pavadinta 2-ąja vidurine mokykla. 

XX a. aštuntame dešimtmetyje formuojasi naujas mokyk-

los veidas. 1979 m. rudenį atidarytas architektės Irenos Mum-

šienės suprojektuotas priestatas su sporto sale, įkuriamas Salo-

mėjos Nėries muziejus, mokykla pasirenka humanitarinę kryp-

tį, tradiciniais renginiais tampa Salomėjos Nėries gimtadieniai 

ir Poezijos pavasariai, nuo 1996 m. pirmą kovo savaitę šven-

čiama gimnazijos Vardo diena. Atidengta S. Nėries memoriali-

nė lenta – bareljefas (skulpt. Algirdas Bosas), keramikos 

plokštėse atgijo pasaka „Eglė žalčių karalienė“ (dail. Janina 

Kumeliauskienė), mokyklą papuošė dailininko Kosto Šatūno 

vitražas „Žydėjimas“, fojė puošia Juozo Lebednyko triptikas 

„Jaunystė“. Skvere pastatytas stogastulpis (autorius Donatas 

Jasinevičius) ištremtų ir karo vėtrų išblaškytų mokytojų ir mo-

kinių atminimui. 

1990 m. rugsėjo 1 dieną mokykla, norėdama atkurti buvu-

sios gimnazijos tradicijas, pradėjo formuoti mergaičių klases. 

1993 m. balandžio 30 d. Panevėžio miesto tarybos sprendimu 

2-ajai vidurinei mokyklai suteiktas Vytauto Žemkalnio vardas. 

1995 m. birželio 22 dieną Panevėžio Vytauto Žemkalnio mo-

kyklai sugrąžinamas gimnazijos statusas. 

Didžiuojamės ir džiaugiamės kūrybingu mokytojų kolekty-

vu, kuris ugdo įvairių olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėto-

jus. 1995 m. įkurtas liaudies šokių kolektyvas 

„Kanapėlė“ (vadovė K. Nainienė) garsina ne tik gimnazijos, 

bet ir Lietuvos vardą pasaulyje. Dalyvaujama įvairiuose tarp-

tautiniuose projektuose (aplankyta Švedija, Turkija, Rumunija 

ir kitos šalys), įdomi ir turininga gimnazistų teatro veikla, vi-

suomet kūrybingos dailės parodos „Mansardos“ galerijoje. 

Sportininkai skina laurus ne tik mieste ar Lietuvoje, bet ir už-

sienyje.  Gimnazija bendrauja su kitomis Lietuvos ir užsienio 

mokyklomis, organizuojamos teminės išvykos ir ekskursijos. 

Istorijos 110 metų – trumpa akimirka, bet Vytauto Žemkal-

nio gimnazijai, išgyvenusiai sudėtingą istorinį laikmetį, nema-

žas laiko tarpas. 

Istorijos mokytojas Gintaras Lukošiūnas 
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Iš istorijos rūsio, iš knygynų tamsos 

Ir iš to, kas nedingo, o visgi išliko, 

Mums į veidus neužmirštas laikas alsuos 

Tartum mėlynas skliauto indigas.  

 L. Gutauskas 

 

Iš tiesų tas laikas neužmirštas... 

Ne taip svarbu, kiek metų praėjo, 

svarbu, kaip jie praėjo. Galiu džiaug-

tis, kad turiu daug ką gražaus prisi-

minti. Pamokos, egzaminai, moki-

niai, kolegos – visa tai buvo svarbi 

gyvenimo gimnazijoje dalis, gal ir 

pati svarbiausia. Tačiau išliko atmin-

ty ir kitoks bendravimas: mokytojų dainos ansambliukas, spektak-

liai šimtadienių, poezijos pavasarių, kitų švenčių proga. Džiugino 

tai, kad viską darėme kartu – ir mokiniai, ir mokytojai – pasitarda-

mi, kurdami ir dainą, ir šokį, ir scenovaizdį. Malonu buvo dirbti su 

kolegėmis Renata, Aldona, Ilona, Dalia ir kitomis. Nepamirštamos 

tautosakos vakaronės su Rasa, Irena, kiek senųjų dainų išdainuota... 

Buvę auklėtiniai ir dabar prisimena tas mūsų šventes, gražias tradi-

cijas. Prisimenu ir tai, jog mokiausi ir iš baigusių gimnaziją: Vilija 

mokė mane dainų, išmoktų instituto ansamblyje, kad aš galėčiau 

mokyti kitus. Taigi tokio gražaus bendravimo negalima pamiršti. 

Gražiai prisimenu ir visas lituanistes, su kuriomis teko dirbti. 

Gyvenimas, tapęs istorija, yra mūsų visų, kartu dirbusių ir ben-

dravusių. Viskas išliko atminty, niekas nedingo... 

 

Lietuvių k. mokytoja Marytė Paknienė,  

dirbusi 1972-2009 m. 

Just. Marcinkevičius sukūrė draminę trilogiją 

„Mindaugas“, „Mažvydas“, „Katedra“, kurioje 

sprendžiami valstybės susidarymo, rašto ir knygos 

atsiradimo, dvasinių idealų kūrimo klausimai, gili-

namasi į lemtingas tautos gyvybingumo išbandymų 

situacijas bei konfliktus. Čia vaizduojami skirtingų 

epochų įvykiai ir žmonės, bet kaip didžiausia verty-

bė iškyla Tėvynė, jos svarbiausi formavimosi mo-

mentai bei ypatumai. Lietuva XIII amžiaus apyauš-

riuose lipdo save iš smulkių skylančių dalelių, kad 

galėtų apsiginti nuo grėsmingų priešų, išlikti gyva 

po istorijos skliautais, bet jos pastangos nesiriboja 

nei ginklo galia, nei politiniu apsukrumu. Tautos 

susidarymo pagrindas visų pirma turi būti moralinis 

- ir žemė, kuri vienijama, ir žmonės, kurie buriasi į 

krūvą, ir vadai, kuriems patikima valdžia, - visi 

privalo būti teisingi. Šitaip suformulavo ir meniškai 

sprendė Tėvynės likimo temą „Mindaugo“ autorius. 

„Mažvyde“ jis tą temą susiejo su kalbos išsaugoji-

mo ir raštijos klausimais, pavaizdavo mirštančios 

tautos dalies agoniją ir pirmosios lietuviškos kny-

gos gimimą. „Katedroje“ Tėvynė ieško visus žmo-

nes vienijančios meno idėjos, per dvasinių vertybių 

kūrimą eina į revoliucinio atsinaujinimo aušrą.  

Visose trilogijos dalyse veikia įžymios istorinės 

asmenybės – valstybės vadovas, raštijos pradinin-

kas, menininkas, bet tai nėra vienareikšmiai portre-

tai konkrečiuose praėjusio laiko rėmuose. Autorius 

rodo mums vieningą procesą – kaip žmogus kuria 

save, kurdamas tėvynę. Žmogaus išgyvenimų 

skausmas, sudėtos aukos sužmogina Tėvynės idėją, 

iškelia aukštus kriterijus politinei veiklai, švietėjo 

darbui, menininko pašaukimui, o pareiga visuome-

nei sužmogina individą, neleidžia pasiklysti gyve-

nimo kryžkelėse. Trilogijos herojai per kančias ir 

neviltį vedami prie apibendrinančios minties, jog 

Tėvynę reikia visą laiką kurti, ir visų pirma savyje, 

kad ji būtų dora ir teisinga, kad šviesiai šviestų vi-

sos žmonijos žvaigždyne. 

Gimnazistų teatras „Tuščia erdvė“ (režisierė 

V. Džiugienė) jubiliejinei Vardo dienai įsiskaitė į 

Just. Marcinkevičiaus dramą „Katedra“ ir parodys 

improvizaciją „Katedros akmenys“. Dramoje vaiz-

duojama XVIII a. pabaiga – Žečpospolitos žlugimo 

laikotarpis. Šioje dramoje bandoma tiesiogiai paro-

dyti patį dvasinių žmogaus idealų kūrimo procesą, 

atskleisti jo dramatišką prieštaringumą, analizuoti ir 

poetiškai apibendrinti dideliam kultūros žygiui pa-

kilusios asmenybės vidinius išgyvenimus.  

„Katedra – tai pastatas savyje, vidinė šventykla, 

savęs išsaugojimas dvasinės architektūros forma,“ 

– sakė Just. Marcinkevičius.  

Lietuvių k. mokytoja  

Regina Kazakevičiūtė 

„Norėčiau, kad kiekvienas 

statytume Katedrą savyje...“  
(Just. Marcinkevičius) 

Sveikinu Vytauto Žemkalnio gim-

nazijos mokytojus ir gimnazistus 

su 110-ies metų jubiliejumi ir Var-

do diena. Tai mano mokykla, ku-

rioje pradėjau pedagoginį darbą, 

čia ir baigiau. 48-erius metus su 

mokytojų kolektyvu dirbome pra-

smingą darbą, sukaupėme gražios 

patirties ugdydami mokinius, 

džiaugėmės bendravimo ir bendra-

darbiavimo akimirkomis. Tai buvo 

metai, pareikalavę iš Jūsų didelio 

kūrybiškumo, ieškojimų ir atradi-

mų, ryžto, tikėjimo savo jėgomis, 

kiekvieno bendruomenės nario atsakomybės, kad pasiektumėte tai, 

kuo šiandien didžiuojatės. Linkiu ir toliau kurti ir puoselėti savo 

antruosius namus, kuriuose būtų gera ir jauku kiekvienam,  kad kuo 

daugiau jaunų žmonių išeitų į gyvenimą Jūsų rankų ir širdies palytė-

ti, įgiję reikalingų tolesniam gyvenimo keliui žinių ir gebėjimų, 

išmokę mylėti, užjausti, suprasti.  

Su gražia Jūsų švente! 

Dalia-Rita Vilkienė,  

buvusi direktoriaus pavaduotoja 

Neužmirštas laikas 



5 

 Svirtis   
2016 m. kovo mėn.  Nr. 67 

 Klasicizmas (lot. classicus – pavyzdinis) – tai XVIII a. literatūros ir meno kryptis, 

pradėjusi formuotis Italijoje, suklestėjusi Prancūzijoje absoliutizmo laikotarpiu. 

 Klasicizmo estetika formavosi remdamasi Antikos estetikos ir poetikos autorite-

tais, Renesanso nuostatomis bei idėjomis. 

 Meno kūrinio tikslas – išreikšti grožį ir tiesą – amžinas ir universalias, protu pat-

virtintas vertybes. 

 Literatūroje, iškėlusi protą ir logišką tvarką aukščiau vaizduotės bei jausmų, klasi-

cizmo estetika sukūrė universalias meno kūrinio normas, kurios lėmė jo tematiką, 

sandarą, stilių.  

 Įsigalėjo hierarchinė žanrų sistema, jie pradėti skirstyti į aukštuosius ir žemuosius. 

Prie aukštųjų žanrų priskiriami epas, tragedija, poema, odė, prie žemųjų – komedi-

ja, pasakėčia, satyra, prozos pasakojimai.  

 Daugiausia klasicizmo ypatybių yra K.Donelaičio „Metuose“. Tai racionali kūri-

nio kompozicija, harmoninga kūrinio dalių struktūra, keturių metų laikų koncepci-

ja, statiški,  tam tikras dorybes ar ydas įkūnijantys veikėjai. 

 Klasicistinis teatras suklestėjo XVII a. Prancūzijoje. 

  Lietuvoje klasicizmo bruožų turėjo Vilniaus pilies, Vilniaus jėzuitų ir kitų kolegi-

jų mokyklinio, didikų Oginskių, Radvilų, Vilniaus miesto teatro spektakliai. Staty-

tos Vakarų Europos ir vietos dramaturgų pjesės. 

 Architektūroje įsigali griežta simetrija, lygios sienų plokštumos, kolonados, tri-

kampiai portikai ir portalai. Vėl pasirodo raitelių skulptūros, triumfo arkos, pante-

onai.  

 Žymiausi dailininkai:  Pranciškus Smuglevičius, studijavęs Romoje, ir  Paryžiaus 

dailės mokykloje pas žymiausią šios šalies architektą mokęsis Laurynas Stuoka – 

Gucevičius.  

 Pagal Lauryno Stuokos-Gucevičiaus projektus rekonstruojama Vilniaus katedra, 

pastatoma Vilniaus rotušė, vyskupo Ignoto Masalskio rūmai Verkiuose. Vilniaus 

universitete pradedama dėstyti architektūra.  

 Klasicizmas plinta po visą Lietuvą: pastatomos bažnyčios Joniškėlyje, Aleksand-

ravėlėje, Taujėnuose, Onuškyje, Giedraičiuose, Dubingiuose, Salamiestyje, dvarų 

rūmai  su parkais  Raguvėlėje, Rokiškyje,  Antašavoje, Pakruojyje...        

 Muzikoje galantiškasis stilius padėjo pagrindus klasicizmui, svarbiausiam XVIII 

a. muzikos stiliui.  

 Aukščiausiasis jo taškas – Vienos klasikų Josepho Haydno, Wolfgango Ama-

deus*o Mozarto ir Ludwigo van Beethoveno kūryba.  

 Svarbiausiais grožio principais 

tampa paprastumas, nuoseklumas, 

harmonija.  

 Suklesti instrumentinė muzika, 

opera, simfonija, koncertai, sonatos.  

 Klasicizmas randa atgarsį ir Lie-

tuvos muzikoje. Kuria Mykolas Kleo-

pas ir Mykolas Kazimieras Oginskiai, 

Motiejus Radvila. 1785 m. bandoma 

įkurti pastovų teatrą Vilniuje, veikia 

klajojančios Klaipėdos ir Vilniaus 

operos trupės.   

 Tokia Klasicizmo epocha. Galuti-

nai išnyksta polifonija, vietoj jos suk-

lesti  harmonija. 

Lietuvių k. mokytoja  

Regina Kazakevičiūtė 

Genealumas slypi paprastume 
Projektas „Laiko keliu“ tęsiasi. Klasicizmas 
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Gimnazijoje vyksta integruotas 

dalykų projektas „Geltona, žalia, rau-

dona“, skirtas Sausio 13 d. – Kovo 11 

d. laikotarpiui. Projektas prasidėjo 

minint Sausio 13 d. tragiškųjų įvykių 

25-erių metų sukaktį akcija „Atmintis 

gyva, nes liudija“. Šiuo laikotarpiu 

dalyvaujame ir virtualioje respubliki-

nėje akcijoje „Gyvoji laisvės istorija“. 

Gimnazijoje organizuojami susitikimai 

su žymiais žmonėmis, vyks konkursas 

„Lietuvos istorijos žinovas“, tradicija 

tapę 1-2 kl. Chorų karai. Projektą vai-

nikuos šventinis koncertas, skirtas Ko-

vo 11-ajai.  

Geltona, žalia, 

raudona 

Sausio 13 d. mūsų gimnazijoje 

viešėjo Lietuvos Atkuriamojo Seimo 

deputatė, Kovo 11-osios akto signata-

rė, buvusi Krašto apsaugos ministrė, 

dabartinio Lietuvos Respublikos Sei-

mo narė Rasa Juknevičienė. Susitikime 

su vyresniųjų klasių gimnazistais, Sei-

mo narė prisiminė savo pirmąsias 

moksleiviškas dienas, kurias praleido 

būtent mūsų mokykloje, kalbėjo apie 

Sausio 13-osios svarbą. Vėliau savo 

pranešime „Nuo Ukrainos iki Sirijos. 

Kodėl pasaulis toks neramus?“ pateikė 

įdomios ir naudingos informacijos apie 

dabartinę sudėtingą Lietuvos bei pa-

saulio geopolitinę padėtį, suteikė žinių 

apie informacinio karo pavojus valsty-

bei. 

Laužo šviesa sausio 13-osios rytą 
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Šie mokslo metai Vytauto Žemkalnio gimnazijai – jubilie-

jiniai. Į jos istorijos puslapius įrašyta tūkstančiai mokinių var-

dų, šimtai mokytojų pavardžių.  

Taigi sausio 29-ąją gimnazijos menėje kartu su buvusiais 

savo mokiniais keliavome laiku po paskutinį gimnazijos de-

šimtmetį. Į šventinę popietę – susitikimą pakvietėm pačius 

šauniausius matematikus: olimpiadų ir konkursų nugalėtojus, 

aukštais balais išlaikiusius valstybinį egzaminą. Į tokį sąrašą 

įrašytos net 48 pavardės. Sulaukėme 12 įvairų laidų abiturien-

tų. Išgirdome daug įdomių sėkmės istorijų: apie Rimgaudo 

Paznioko karjerą Lietuvoje, Justinos Deveikytės Londone, 

Eglės Kvedaraitės mokslinius pasiekimus Švedijoje, Mariaus 

Rutkausko - Vokietijoje, Osvaldo Roko keliones po pasaulį ir 

studijas Danijoje. 

Gyvai savo sėkmės istorijomis pasidalino Vilius Stanislo-

vaitis, Arūnas Račelis, Dominykas Krivickas, Evelina Sabo-

naitytė. Gimnazijos mokiniai išgirdo ne vieną gyvenimišką 

patarimą.  

Smagu buvo klausytis pačių jauniausių svečių Aido, Eglės, 

Erlando, Mariaus, Manto ir Emilijos apie jų pirmuosius stu-

dentiškus žingsnius. Susitikimo svečiai nuoširdžiai dėkojo 

savo mokytojams už pamokas, nors ir ne visas jas laiku išmo-

ko. Su pasididžiavimu ir meile mokytojos kalbėjo apie buvu-

sių mokinių studijas, laimėjimus moksle ir pasiekimus įvairio-

se veiklose. Matematikos mokytojos, brangindamos prisimini-

mus apie geriausius savo paskutinio dešimtmečio mokinius, 

parengė albumą „Sėkmės istorijos“. Iš šio albumo puslapių 

žvelgiančios buvusių mokinių akys mums primena jų šaunius 

pasiekimus mokykliniais metais, pasakoja apie profesinę kar-

jerą ir būsimus darbus. Mokytoja Romualda Deveikienė albu-

mą „Sėkmės istorijos“ perdavė mokytojai Vidai Grigienei, kad 

saugotų gimnazijos muziejuje ateinančioms kartoms. 

Susitikimo svečiai, mokytojai ir mokiniai dar ilgai kalbėjo-

si prie arbatos puodelio.  

Matematikos MC vadovė 

Romualda Deveikienė 

Matematikų „Sėkmės istorijos“ 

Geriausi dešimtmečio gimnazijos matematikai su mokytojais 

Jau 47 kartą vyksta Jaunųjų filologų konkursas. Šiais me-

tais net trys gimnazijos moksleivių darbai pateko į respubliki-

nį etapą. Tai Dominykos Vaitekūnaitės (IIb kl.) „Čičinsko 

paveikslas istorijoje, tautosakoje, literatūroje“, Grėtos Ku-

rapkytės (IVh kl.) miniatiūros „Ruduo, žiema, pavasaris...“, 

Simonos Ramanauskaitės (IVh kl.) „Pavardės, jų kilmė, 

reikšmės. Gimnazistų pavardės.“ Mokines ruošė lietuvių k. 

mokytoja Regina Kazakevičiūtė. Jums siūlome paskaityti kele-

tą Grėtos miniatiūrių. 

Filologų konkursas 

 

Dangus vis tamsėja ir 

tamsėja, dažydamas mėlyna 

ant mėlyno. Naktis vis gilėjo 

ir gilėjo, žvaigždžių ir mėnu-

lio nerodė. 

 

Vienišas 

lašas nukrito iš 

dangaus ant 

didelio medžio. 

Lašelis bėga, 

skuba margais 

lapeliais. Jis ieško 

išėjimo iš medžio 

lapijos. Vis skuba ir 

skuba pasiekti žemę ir 

pritrūkęs kantrybės kren-

ta žemyn kartu su geltonais 

medžio lapeliais.  
 

Tokia trapi ir nedraus-

minga snaigė nusileido ant 

mano blakstienos. Tą akimir-

ką aš užsimerkiau, o ji – iš-

tirpo. Kaip gaila! Tai buvo 

vienintelė ir nepakartojama 

snaigė. 

Vienintelė ir nepakar-

tojama todėl, kad buvo tokia 

drąsi. 

 

Saulė – tai 

sužeistas 

elnias, kuris 

mina taką 

danguje, dre-

bindamas auksi-

nius ragus, žyb-

sintis savo gražiom 

akim. 

Saulė – tai rusenanti 

ugnis, kuri keliauja pilkšvu 

dangumi, nepalikdama nei 

vieno debesėlio, kad pražys-

tų lietaus žiedais. 

 „Kanapėlės“ kolektyvą suburia ir jam nuo pat įkūrimo vado-

vauja nepailstančioji meno vadovė Kristina Nainienė.  

(Atkelta iš 2 puslapio) 

Šokim šokim šokimėlį... 

Pirmoji 1995 m. „Kanapėlės“ šokėjų grupė  

„Kanapėlės“ šokėjai 2015 m. Alžyre 

http://193.219.177.68/failai/d.jpg


7  

 Svirtis   
2016 m. kovo mėn.  Nr. 67 

Mariau, pirmyn! 
IVs klasės abiturientas Marius Adamonis gal 

net nesapnavo, kad šitaip pasikeis jo gyvenimas: 

nuo 2016 m. sausio jis pasirašė kontraktą su 

Anglijos „Premier“ lygoje kovojančiu „AFC 

Bournemouth“ klubu. Prieš tai Marius žaidė 

Panevėžio Futbolo Akademijoje, „Ekranas-2“ 

dublerių ekipoje, U-18 rinktinėje, Klapėdos 

„Atlante“. Jo talentą pastebėjo vienas pagrindi-

nių Mariaus trenerių Albinas Radeckas, davęs 

puikų patarimą: „Stok į vartus ir saugok, žaisi 

rinktinėje.“ Trenerio žodžiai išsipildė – kaip 

vartininkas, Marius atstovavo Lietuvos jaunimo 

rinktinei daugelyje tarptautinių turnyrų. 

Marius Adamonis – pirmasis Lietuvos futbo-

lininkas, pakviestas žaisti Anglijos aukščiausioje 

„Premier“ lygoje. Treneriai Marių vadina talen-

tingu, rimtai ir atsakingai žiūrinčiu į profesiona-

laus sportininko kelią. Linkime 4s klasės abitu-

rientui Mariui Adamoniui sėkmės ir vartuose, ir 

moksluose! 

Parengta pagal „Sekundės“ straipsnį 

Vasario 25 dieną gimnazijoje vyko tradicinė Karjeros diena. Jos tema:  

„Gimnazijos bendruomenės pagalba renkantis gyvenimo kelią.“ 

Sulaukėme daug svečių iš miesto įmonių ir įstaigų. Juos pasveikino  

gimnazistų šokių ansamblis „Kanapėlė“.  

Svečiai antrokams vedė tradicines Sėkmės pamokas, dalijosi patirtimi, 

pristatydami savo profesiją, drąsino gimnazistus nebijoti iššūkių, būti akty-

viems, domėtis viskuo, kas vyksta už mokyklos ribų, pažinti ir suprasti 

darbo ir profesijos pasaulį. 

Vienuoliktokai buvo pakviesti į susitikimą su buvusiu gimnazistu, da-

bar žinomu 15min.lt žurnalistu Pauliumi Gritėnu. Susitikime nuoširdžiai 

bendraujantis Paulius mokiniams kalbėjo  ir apie šiuolaikinės žiniasklaidos, 

ir politikos, ir viešųjų ryšių,  ir žurnalisto etikos principus, mielai atsakinė-

jo į visokius klausimus. 

Su abiturientais susitiko KTU profesorius, miesto Savivaldybės tarybos 

narys D. Viržonis, argumentuotai skatinęs likti studijuoti Panevėžyje, būti 

savo miesto patriotais. 

Mažiausiems – pirmokams – sėkmės pamokas vedė auklėtojai. Jie pasa-

kojo apie savo pasirinktą profesiją, mokymąsi ir studijas, atsakė į užduotus 

klausimus. 

Karjeros dienoje dalyvavo ir mokinių tėvai, kurie klausėsi profesiona-

laus karjeros konsultanto Aivaro Pranarausko paskaitos, kaip tėvai ir mo-

kytojai gali padėti mokiniui teisingai pasirinkti profesiją. 

Karjeros diena baigėsi, bet pagalba mokiniui renkantis gyvenimo kelią 

tęsiasi kiekvieną dieną. 

Gimnazijos UK vadovė Alvyda Balčiūnienė 

2016 vasario 25-28 dienomis vyko 17-oji tarptautinė Vilniaus knygų 

mugė. 40 gimnazistų su grupe mokytojų taip pat nepraleidome progos joje 

apsilankyti.  

Vilniaus knygų mugė – pagrindinė leidėjų, autorių ir skaitytojų susitiki-

mų ir bendravimo vieta, reikšmingas kultūros renginys Lietuvoje, didžiau-

sia knygų mugė Baltijos šalyse. Mugėje svarbiausia – skaitytojas, autoriai, 

knygos, bendravimas ir kultūriniai renginiai. Mugės dalyviai – leidyklos, 

knygų prekybininkai, mokslo institutai, aukštųjų mokyklų leidybos centrai, 

visuomeninės organizacijos, kultūros centrai, žiniasklaidos priemonės, 

muziejai ir galerijos. 

Pagrindinis Vilniaus knygų mugės bruožas – plati kultūrinė programa, 

kuri per keturias dienas pristato apie 400 įvairaus žanro renginių. Vilniaus 

knygų mugės socialinė misija – skaitymo skatinimas. Mugėje kasmet daly-

vauja apie 300 leidyklų iš Lietuvos ir užsienio šalių, ją per keturias dienas 

aplanko daugiau nei 60 tūkstančių žmonių. Bendras Vilniaus knygų mugės 

plotas – 12 tūkstančių kvadratinių metrų. Mugės metu vyksta knygų prista-

tymai, susitikimai su Lietuvos ir užsienio rašytojais, veikia meno parodos, 

diskusijų klubas, įrengiamos televizijos ir radijo studijos, vyksta filmų per-

žiūros Knygos kino salėje, poezijos skaitymai Literatų svetainėje.  

Mielai lauksime ir kitų metų Vilniaus knygų mugės! 

 Viktorija  

Araminaitė,  

Austėja Valmaitė  

ir Žigvilė Kėvalaitė 

O tu myli knygą? 

Karjeros diena 

Svečiai susirinko choreografijos salėje 

Lina Gervickienė, vaikų kineziterapeutė 



„Svirties“ adresas: 

Panevėžio Vytauto Žemkalnio gimnazija,  

Smėlynės g. 29,  

LT-35141 Panevėžys 

El. paštas:  

rastine@zemkalnio.panevezys.lm.lt 

„Svirties“ redakcinė kolegija 

Mokytojos-konsultantės: R. Kazakevičiūtė, R. Majauskienė, M. Stasiūnaitė. 

Už pagalbą rengiant leidinį dėkojame mokytojams A. Balčiūnienei, 
V. Baltušytei, R. Deveikienei, G. Lukošiūnui, I. Mazarevičienei, bibliotekos 

vedėjai R. Vrubliauskienei. 

Nuotraukos iš asmeninių ir mokyklos archyvų.  

„Svirtis“ 

Tiražas 100 egz. 

Kaina sutartinė 
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Šurmuliuojantis, margas, spalvingas, linksmas, lauktas!!! Kas?  

ŠIMTADIENIS!  
Vasario 12 d. ketvirtokus sukvietė į kasmetinįŽEMSAT-84 kino filmų festivalį. Į šventę atvyko Lietuvos, Rusijos, Japonijos, 

Bolivudo, Holivudo ir Disnėjaus kino kompanijos. Jos turėjo Muzikinio teatro scenoje pademonstruoti savo pasiekimus, atskleisti 

savo talentus. Šaunuoliai ketvirtokai: ir šoko, ir dainavo, ir filmus kūrė, ir atrakcionus atliko! Šauniausi buvo nominuoti ir apdova-

noti ŽEMSAT-84 festivalio prizais, o festivalio GRAND PRIX apdovanoti svečiai iš tolimosios Japonijos (IVh kl.). 

Taigi, Šimtadienio Kalendorius įkyriai skaičiuos gimnazijoje likusias dienas.  

Praleiskite jas prasmingai, mieli ketvirtokai, kurdami savo filmus ir vaidmenis! 

Penktus metus iš eilės vykstantis pro-

tų mūšis „Žagrenis“ sulaukia vis didesnio 

mokinių susidomėjimo. Šį „mūšį“ pirmoji 

ėmė organizuoti matematikos mokytoja 

Janina Bujokienė. Sulaukęs didelio popu-

liarumo, protų mūšis tapo tradiciniu gim-

nazijos renginiu. „Žagreniu“ vadinamas 

vidiniame gimnazijos kieme augančio 

medžio žagrenio garbei. 

Gražią, saulėtą dieną susirinko net 

septyniolika komandų iš įvairių klasių. 

Šiemet „mūšį“ organizavo direktoriaus 

pavaduotoja Danguolė Tamošiūnienė. 

Renginys truko visą pamoką. Džiaugia-

mės, kad mūsų komanda „Pasauliečiai“, 

dalyvavusi protų mūšyje, įveikė tikrai 

stprius konkurentus ir laimėjo pirmąją 

vietą. Klausimai nebuvo lengvi, bet mes 

visi trys juos įveikėme. Antrąją vietą lai-

mėjo IIIa klasės mokiniai Edvinas Kmito, 

Tautvydas Grybas, Jonas Tubelis, o tre-

čiąją – IIa klasės mokiniai Tomas Kara-

lius, Faustas Skrebė, Giedrius Gintalas. 

Mūsų komanda buvo vieninga, nesiginčy-

dami ir nesipykdami atlikome užduotis. 

Pirmos ir antros vietos laimėtojai keliaus 

į pasirinktą Lietuvos miestą. 

Kitais metais vėl dalyvausime protų 

mūšyje ir sieksime pergalės. To linkime 

ir kitiems dalyviams. 

Marius Janeliūnas (Id kl.),  

Alanas Valiušis (Id kl.),  

Tomas Janeliūnas (IIIh kl.)   
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