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Šie mokslo metai mūsų gimnazijai ypatingi. Švenčiame 30 metų veik-
los jubiliejų!  

Sveikiname su jubiliejiniais metais visą įstaigos bendruomenę! 

 

Kalbiname gimnazijos direktorę Violetą Dapkevičienę. 

Mūsų gimnazijai šiemet sukako 30 metų! 
Kaip manote, kokie būtų svarbiausi gimna-
zijos istorijos knygos skyriai, jei tektų tokią 
knygą parašyti? 

Mokykla - tai knyga, kurioje skyriai nesi-
baigia. Bet, kalbant apie jau parašytus, sus-
kirstyčiau juos į – pilną entuziazmo pradžią 
(mokyklos įkūrimas); kilimą į kalną 
(mokyklos renovacija, naujo priestato staty-
ba, mokinių gausėjimas); stabilumą 
(kompetentingas ir tvarus kolektyvas, vaikų 
ugdymas nuo ankstyvojo amžiaus iki bran-
dos (pilnametystės), jaukios ir šiuolaikiškos 
ugdymo(si) sąlygos, žmogiškųjų vertybių 
puoselėjimas, ugdymo organizavimas, sie-

kiant pažangos).  

Kaip Jūs apibūdintumėte savo ilgamečio darbo gimnazijoje metus?  

Esu čia, kur man visada atrodė ir atrodo, kad galiu ir moku būti naudin-
ga. Paberžės ,,Verdenės“ gimnazija – mano kaip asmenybės augimo 
buveinė. Į šią įstaigą atėjau 1993 m. kaip  mokytoja, vėliau tapau direk-
toriaus pavaduotoja ugdymui, šiuo metu esu gimnazijos direktorė. 
Kiekvienas etapas profesinėje srityje man yra labai svarbus ir mielas, 
nes leido man patirti ir išgyventi įvairius potyrius, pajusti, kad Mokyto-
jo profesija yra sunki, bet kartu ir prasminga. Nė karto nepasigailėjau, 
kad esu ,,Verdenės“ gimnazijos dalis! 

Ar galite prisiminti nors vieną juokingą istoriją, nutikusią mokyklo-
je? 

Buvau stropi mokinė, bet kartą drauge su klasės draugais nusprendžiau 
pabėgti iš paskutinės pamokos, ir .... einant iš mokyklos sutikome mo-
kytoją, iš kurios pamokos pabėgome. Mokytoja visus mandagiai apgrę-
žė,  teko iš gėdos ,,nukabinus nosis“ kulniuoti atgal į pamoką. 

Kuo galėtumėte pasidžiaugti, o gal kas kelia rūpesčių ir nerimą? 

Džiaugiuosi, kad gimnazijai jau 30 veiklos metų, o tai reiškia, kad esa-
me jaunatviškai subrendę,  turintys savo identitetą ir vertybes. 

Ko tikitės iš netrukus prasidėsiančių Naujųjų metų? 

Labai norėčiau, kad virsmas į Naujuosius 2023 metus  visus mus nu-
neštų į dar neišjaustus, bet malonius pojūčius, suteiktų nematytų, bet 
nuostabių vaizdinių,- ir mes visi pasijustume laimingi ir sėkmingi! 

Ko norėtumėte palinkėti laikraščio skaitytojams - mokiniams, jų tė-
vams, mokytojams ar personalo darbuotojams? 

Linkiu į viską žiūrėti pozityviai ir su šypsena, nes besišypsantis ir lai-
mingas žmogus gali įveikti visus sunkumus! 

 Šv. Kalėdų ir Naujųjų metų proga noriu 
visai gimnazijos bendruomenei palinkėti 
šilumos širdyse, susikaupimo mintyse, 
drąsos ir išminties ateities darbuose, pras-
mingų darbų, santarvės ir supratimo šei-
mose! 

Ačiū, kad esate ir kad drauge galime skin-
tis kelią į priekį! Telydi Jus sėkmė. Visur 
ir visada! 

Su meile, 

Gimnazijos direktorė Violeta Dapkevičie-
nė 

Dėkojame už pokalbį ir linkime Jums 
šviesių, džiaugsmingų, sėkmingų ir kūry-
bingų Naujųjų metų! 

Miela gimnazijos bendruomene! 

 

Eina metai... Vieni kažką nusineša, 
kiti kažką dovanoja. Kasmet per gruo-
džio tylą per pasaulį skrenda šventiniai 
linkėjimai ir nutupia artimų žmonių 
širdyse…  

Žiemos šventės – tai šiltų jausmų, ma-
lonių staigmenų ir nuoširdžių stebuklų 
metas…  

Tegul Jūsų namuose niekada neprit-
rūksta jaukumo ir žmogiškosios šilu-
mos, džiaugsmo ir ramybės. Viltingai 
žvelkime į ateinančius metus, tebūna 
jie sėkmingi!  

Gražios žiemos, linksmų švenčių,  

laimingų Naujųjų metų!  

 

Laikraščio ,,TAU“ leidėjai 
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   NUO PAT RUGSĖJO MĖNESIO GIMNAZIJOJE VYKO DAU-

GYBĖ ĮVAIRIŲ VEIKLŲ, IŠVYKŲ, RENGINIŲ. SIŪLOME PRI-

SIMINTI: KAS? KUR? KADA? 

Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijai – 30 metų 

    Prieš 30 metų mažame Rytų Lietuvos miestelyje – Paber-
žėje – kilo mintis įsteigti lietuvišką mokyklą, dabartinę Paber-
žės ,,Verdenės“ gimnaziją. Nebuvo tai lengvas kelias: prireikė 
drąsos ir užsispyrimo, visos bendruomenės pastangų ir kūry-
biškų sprendimų, kol galiausiai pasiektas tikslas ir rezultatas. 

         Trisdešimt metų – tai tarsi trisdešimt prasmingos veiklos 
žingsnių, aprėpiančių įvairiausias iniciatyvas ir idėjas, daugybę 
įvykių, darbų ir skirtingų emocijų.  

 Gimnazijos 30-metis – tai ypatinga sukaktis. Iš pirmo 
žvilgsnio tik šiek tiek – 30 metų, tačiau kiek daug džiaugsmų ir 
rūpesčių čia patirta! Susitikimai, išsiskyrimai, pergalės prieš 
save. Tad spalio 20 dieną svečiai ir gimnazijos bendruomenė 
susirinko dar kartą pasidžiaugti nuveiktais darbais bei  pabūti 
drauge. Sulaukę gausaus būrio svečių, kupini pakilios nuotaikos 
ir jaudulio, minėjime gimnazijos veiklos 30-metį.  

Kviečiame prisi-
minti šventės aki-
mirkas. 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęsinys 3 psl. 

 

GYVENIMAS GIMNAZIJOJE 
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SU GRAŽIU JUBILIEJUMI, MŪSŲ MOKYKLA! 

TARPTAUTINĖ MOKYTOJŲ DIENA GIMNAZIJOJE 

 
Spalio 5 dieną  gimnazijoje šventėme pačią gražiausią 
rudens šventę – Mokytojų dieną. Ši diena mokytojams 
ypatinga, netradicinė, nuotaikinga, kai visas dėmesys 
yra skirtas Jiems. 
Puoselėjant senas gimnazijos tradicijas, šventę mokyto-
jams organizavo Mokinių taryba. Šventinį rytą mokyto-
jai skubėjo į gimnaziją, kur jų jau nekantriai laukė mo-
kiniai. Kaip padėkos ir nuoširdumo ženklą kiekvienas 
mokytojas gavo po saldžią dovanėlę ir bilietą į 
„Mafijos bendruomenės“ susitikimą. Tokia buvo šven-
tinio renginio tema. Renginio metu buvo atskleista ir 
įvardinta net 17 ,,baisiausių“ mokytojų nusikaltimų. 
Kaltę mokytojai galėjo išpirkti tik atsakę į 10 mįslių 
apie savo kolegas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęsinys 4 psl. 

O KAIP MES SVEIKINOME MOKYTOJUS? 
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Renginio 
metu skam-
bėjo sveiki-
nimo dai-
nos, šokio 
ritmu judė-
jo ir jau-
nesnieji, ir 
vyresnieji 
mokiniai. 
Mokytojai 
atsidėkojo 
mokiniams, 
įteikdami 
jiems sal-
džią do-
vaną. 
Po mokinių 
surengtos 
šventės, 
mokytojai 
turiningai 
leido laiką 
Lietuvos 
etnokosmologijos muziejuje. Ekskursijos metu mokyto-
jams buvo papasakota apie skirtingus žmogaus ir žmoni-
jos ryšius su kosminiu pasauliu (senieji etniniai ryšiai, 
pasaulio matavimai, kalendoriai, astronomija, kosmonau-
tika, nežemiškos gyvybės paieška, mūsų civilizacijos a-
teities galimybės), įvairius visatos vaizdus, išryškinančius 
mūsų planetos unikalumą, supažindinančius su tolimesnė-
mis galaktikomis. Vėliau mokytojai kilo į 32 metrų aukš-
tyje esančią apžvalgos aikštelę, nuo kurios grožėjosi 
nuostabia Labanoro girios panorama ir įspūdingais e-
žerais. 
Nors šventė baigėsi, tikimės, kad mokytojai šią Mokytojų 
dieną  prisimins visus metus, laukdami jau kitos savo 
šventės.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mokinių taryba 

TOLERANCIJOS DIENA 
 
   Lapkričio 16 dieną gimnazija minėjo Tarptautinę Tole-
rancijos dieną. 
  Gimnazijoje vykusiame renginyje dalyvavo visi gimna-
zijos mokiniai. 
Jie kūrė šių metų 
tolerancijos sim-
bolį - 
„Tolerancijos 
namą“. Sukur-
tuose darbuose 
mokiniai išreiškė 
savo supratimą 
bei nuomonę to-
lerancijos tema. 
Savo ir kitų dar-
bais galėjo pasi-
džiaugti surengtoje ekspozicijoje. Tolerancijos dienos 
metu mokiniai išgirdo radijo laidelę, stebėjo pateiktis te-
levizorių ekranuose. Mokiniai klasėse sulaukė svečių. 
Mokinių tarybos nariai drauge su psichologo asistente 
Aušra Šidlauskiene surengė mini vaidinimą. Pagrindinė 

skleidžiama žinutė 
- NETOLERAN-
CIJA SKAUDI-
NA. Ji skaudina 
kiekvieną, iškel-
dama į paviršių 
pačius skaudžiau-
sius ir negatyviau-
sius jausmus: 
pyktį, neapykantą, 
vienišumą, liūde-
sį, apmaudą ir kt. 
Po vaidinimo 

kiekvienoje klasėje 
vyko diskusija apie tai, 
kaip turėtų elgtis kiek-
vienas žmogus, kad 
NETOLERANCIJA 
neįsišaknytų mokyklo-
je, klasėje, bendruome-
nėje, tarpusavio bend-
ravime. Įdomu buvo 
stebėti vaikų emocijas 
ir reakcijas, klausytis 
jų įžvalgų. 
   Kiekvieno iš mūsų 
pasirinkimas, kaip mes 
priimame, ką mes gal-
vojame, kaip supranta-
me žmones su negalia, 
kito tikėjimo, kitatau-

čius ar kitokį gyvenimo būdą propaguojančius žmones. 
Bet kiekvienas bendruomenės narys nori būti priimtas, 
gerbiamas ir toleruojamas. Tai turi didelės įtakos mūsų 
gerai savijautai, sveikatai, savirealizacijai. Tvari bendruo-
menė prasideda nuo pagarbos. 

 
Specialioji pedagogė Beatričė Naujalienė 
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RUDENĖLIO SIMFONIJA 
 

   Rudenį gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio 
ugdymo grupių ugdytiniai dalyvavo tradicinėje tyrinėji-
mų ir atradimų savaitėje. Šiais metais mažieji gimnazijos 
ugdytiniai klausėsi ,,Rudenėlio simfonijos“. 
   Vaikai drauge su savo mokytojomis dalyvavo įvairiau-
siose veiklose, kurių metu  stengėsi ,,išgirsti ir išklausyti“ 
kuo daugiau rudeninių melodijų. Vaikai tyrinėjo vaisius ir 
daržoves: ragavo, kūrė iš jų sveiko maisto paveikslėlius, 
bandė muzikuoti, naudodami rudenines gėrybes.  Savo 
veiklose mažieji išbandė ir IKT: ikimokyklinukai  dėliojo 
virtualias dėliones, o vyresnieji priešmokyklinukai mokė-
si suprasti QR  kodų paslaptis. 
   Tyrinėjimų savaitė baigėsi rudenine pramo-
ga ,,Rudenėlio simfonija“, kuri vyko gimnazijos kieme ir 
žaidimų aikštelėje. Pirmiausia vaikai savarankiškai išban-
dė ,,Muzikinės tvorelės“ galimybes. Mažieji mokėsi mu-
zikuoti įvairiais netradiciniais mušamaisiais instrumen-
tais: metaliniais kibirėliais, arbatos indeliais, didžiuliais 
puodų dangčiais. Vaikai ,,atrado“ senovinių rūbų plautu-
vių muziką, švelniai  grojo avižėlių šluotelėmis ir vėjo 
varpeliais. 
   Gimnazijos lauko klasėje veikė ,,Paberžės konservų 
fabrikėlis“. Vaikai linksmai įsijungė į veik-
lą ,,Konservuoju   rudenėlį“.  Mažos rankytės kruopščiai 
ir mikliai dėliojo rudens gėrybes į stiklainius. Apsirūpinę 
atsargomis, mažieji patraukė prie ,,Judančio pasakų take-
lio“, kur atradėjų jau laukė judrieji imitaciniai žaidi-
mai  su pasakų veikėjais. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atsisveikinę su pasakė-
lėmis, vaikai pateko į 
STEAM erdvę.  Čia 
linksmųjų pramogau-
tojų laukė įdomieji ru-
dens gėrybių kraite-
lių  iššūkiai. Ikimo-
kyklinukai atliko už-
duotėlę      ,, Išma-
tuok“, o priešmo-
kyklinukai – ,,Pratęsk 
seką“. Gimnazijos  žai-
dimų aikštelės pakraš-
tyje vaikai atra-
do  dvi ,,Ragautuvių 
palapines“, kuriose ma-
žųjų žygeivių laukė 
sveikuoliški užkandžiai 

ir  kitos vaišės. Pasistiprinę vaikai patraukė į piešimo erd-
vę, kurioje su kreidelėmis  mokėsi kurti rudenėlio orna-
mentus, atkartoti rašto ritmus. 
   Rudeninė pramoga baigėsi smagia  dainele ,,Rudenėlio 
pokštai“. Padainavę dainą, šventės dalyviai  linksmai žy-
giavo į savo grupes. 
 

Ikimokyklinio, priešmokyklinio,  
muzikos mokytojos ir jų padėjėjos 

 

RUDENINIŲ PUOKŠČIŲ PARODA, SKIRTA 

„VERDENĖS“ GIMNAZIJOS 30 METŲ JUBILIEJUI 

Ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio ugdymo grupių moky-
tojos, ugdytiniai ir jų tėveliai organizavo rudeninių 
puokščių parodą, skirtą gimnazijos 30-mečiui.  

 

KIEKVIENAS METŲ LAIKAS YRA NUOSTABUS. 

GIMNAZIJOS MAŽIAUSIEJI, LYDIMI SAVO MOKY-

TOJŲ, VISADA DŽIAUGSMINGAI SUTINKA IR PA-

LYDI MARGASPALVĮ RUDENĖLĮ. 
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1 klasės mokinių išvyka į 
Molėtus 

   Lapkričio 28 d. 1 klasės 
mokiniai vyko į Molėtų rajo-
ne, Kulionių kai-
me,  įsikūrusią etnografinę 
sodybą, kurioje etnokosmolo-
gas Jonas  Vaiškūnas  įreng-
toje ,,Dangaus stebykloje“ 
ir  ,,Žvaigždžių skliauto“ ku-
pole vaizdžiai ir išraiškingai 
pristatė dangaus šviesulių 
vaidmenį laiko ir erdvės išta-
koms. Užsiėmimo metu mo-
kiniai, atlikdami įvairias už-
duotis,  sužinojo, kaip nusta-
tyti laiką pagal saulę, kodėl 
dienos ilgėja ir trumpėja ne-
vienodu tempu, kada yra rudens ir pavasario lygiadieniai, 
kaip senovėje be laikrodžių ir tikslių kalendorių buvo 
skaičiuojamas laikas.                
 

1 klasės mokytoja Rima Vaitonienė 
 
 

2 klasės išvyka į Valstybės pažinimo centrą 

   Lapkričio 23 dieną 2 klasės mokiniai lankėsi LR Prezi-
dentūroje įsikūrusiame Valstybės pažinimo centre, į kurį 
patekome tik pateikę asmens dokumentus ir praėję patik-
rą metalo detektoriu-
mi.  Mus pasitikęs 
gidas Mantas papa-
sakojo apie Lietuvos 
simbolius: vėliavą, 
herbą, himną. Vaikai 
sužinojo, ką reiškia 
šių simbolių spalvos 
ir vaizdai, kodėl 
valstybių vėliavoms 
ir herbams rodoma 
ypatinga pagarba. 
   Edukacinio užsiėmimo metu vaikai buvo suskirstyti į 
grupes. Kiekviena grupė gavo savotišką interaktyvų gidą 
– planšetinį kompiuterį. Nuėję į patalpą, kurios sienas 
puošė Lietuvos miestų ir miestelių herbai, gavo lapus ir 
turėjo nuspalvinti gauto herbo šabloną, parašyti miesto 
pavadinimą, kurio šis herbas yra bei pasakyti herbo sim-
bolių ir spalvų reikšmes. Mokiniai, naudodamiesi naujo-
siomis technologijomis, susidomėję ieškojo informacijos, 
susikaupę dirbo, atliko visas užduotis ir  pristatė savo 
darbus.    
   Valstybės pažinimo centre praleidome dvi valandas. 
Tai buvo prasmingas mokymosi procesas kitoje aplinko-
je, kuris skatino mąstyti, taikyti jau turimus gebėjimus ir 
įgūdžius bei padėjo įgyti naujų žinių.  
 

2 klasės mokytoja Jolanta Jurkšaitienė 
 

„Spalvinga kelionė“ po Vilniaus  

geležinkelio muziejų 

     Gruodžio 6-9 dienomis 
visi pradinių klasių moki-
niai lankėsi Vilniaus gele-
žinkelio muziejuje. Apsi-
lankymo metu susipažino 
su Lietuvos geležinkelių 
istorija ir  dabarti-
mi, saugaus elgesio tai-
syklėmis, kertant geležin-
kelį. Vaikai buvo suskirs-
tyti į vagonus ir, sustoję į 
traukinuką, išvyko apžiū-
rėti muziejaus. Mažieji 
keliauninkai aplankė dau-
gybę skirtingų erdvių, 
suskirstytų į stotis ir pe-
ronus. Perone įsigijo bilie-
tus, pasižymėjo juos kom-
posteriu, mokėsi padėti 
daiktus į saugojimo kame-
ras ir prisiminti kodą. 
     Vėliau vaikai lankė-
si ,,Vaikystės stotyse“, 
interaktyviose ir žaidimų 
erdvėse sprendė pateiktas 
užduotis, apžiūrėjo gele-
žinkelio maketą. 
     Pirmokai ir ketvirtokai 
ekskursiją tęsė prie Kalė-
dinės eglutės, esančios 
Katedros aikštėje, antro-
kai žiūrėjo nuotaikingą filmą ,,Lilas Lilas krokodilas“, 
o trečiokai lankėsi lazerių arenoje. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pradinių klasių mokytojos 

EDUKACINĖS 
IŠVYKOS 
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IŠVYKA Į MUZIEJŲ „LITUANISTIKOS ŽIDINYS“ 

   Lapkričio 16 dieną 5-os klasės mokiniai lankėsi Vilniu-
je, Lietuvių kalbos instituto muziejuje „Lituanistikos židi-

nys“ – vieninteliame inte-
raktyviame lietuvių kalbos 
muziejuje Lietuvoje. Moki-
niai dalyvavo Kultūros paso 
programoje, unikalioje inte-
raktyvioje edukacinėje paro-
doje „Paliesk lietuvių kalbą 
rankomis“. 
   Edukacinės parodos tikslas 
– žaismingai pristatyti lietu-
vių kalbotyrą, supažindinti 
su lietuvių kalbos istorija, 
skatinti pasididžiavimą lietu-
vių kalba, atskleisti jos išs-
kirtinumą ir vietą pasaulio 
kalbų kontekste. Muziejaus 
ir parodos eksponatai unika-
lūs – tai ne tik stendai su 
išsamia informacija, bet ir 
kalbos žaislai, leidžiantys 
kiekvienam paliesti kalbą 
rankomis ir pačiam pajusti 
jos savitumą. Užsiėmimo 
metu mokiniai pamatė dau-
gybę kalbai svarbių doku-
mentų, knygų ir kalbininkų 
darbų. Didelį įspūdį moki-
niams paliko visa muziejaus 
ekspozicija, o svarbiausia 
tai, jog jie įsitikino, kad kal-
ba – tai ne tik gramatika ir 

skyryba, tai gyvas, įdomus reiškinys, kuriuo galima žaisti 
ir kurį galima paliesti rankomis. Visa tai yra ypač svarbu 
taikant patirtinį ugdymą, žadinant vaikų emocijas ir suda-
rant sąlygas organizuoti įdomų ugdymo procesą bei 
veiksmingą mokymąsi. 

 
Lietuvių k. ir literatūros mokytoja Violeta Kaziūnienė 

 

PAŽINTINĖS KELIONĖS ,,KALĖDINĖ RYGA“ 
AKIMIRKOS 

Gruodžio 13-14 dienomis grupė gimnazijos mokinių ir 
lydintys mokytojai svečiavosi kaimyninėje Latvijoje. Pa-
sigrožėkite nuotraukose užfiksuotomis akimirkomis. 
PIRMA DIENA: Sigulda, Turaida, bobslėjaus trasa, Gut-
mano uola, Ryga. 
ANTRA DIENA: Rygos senamiestis, kalėdinė mugė, 
Automobilių muziejus, Rundalės rūmai. 
 
 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęsinys 8 psl. 
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Nukelta iš 7 psl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyvenimo ir žmogiškumo pamokos teatre 

   Lapkričio 24 dieną gimnazijos 
IIIG klasės mokiniai pasinaudojo 
puikia Kultūros paso paslauga ir 
su didžiuliu malonumu kelias va-
landas praleido Vilniaus kameri-
niame teatre, kur žiūrėjo spektaklį 
„Kai žmonės vaidino Dievą!..“ 
   Spektaklis paliko gimnazistams 
labai gilų įspūdį bei privertė susi-
mąstyti apie svarbiausias gyveni-
mo vertybes. 

 

 

 

 

 

 

Pojūčių spektaklis ,,Anykščių šilelio“ takais 

   Gruodžio 8 dieną IIG klasės mokiniai dalyvavo pojūčių 
spektaklyje ,,Anykščių šilelis“ (Kultūros paso edukacija). 
Spektaklis sukurtas pagal 
to paties pavadinimo A. 
Baranausko poemą. Ak-
torių komanda įtraukė 
spektaklio dalyvius į 
vyksmą, kurio metu bu-
vo naujai pateikiamas 
senas literatūros kūrinys, 
kuris gali pasirodyti neį-
domus ir neįtraukiantis, 
bet tai klaidinga nuomo-
nė. Spektaklio metu bu-
vo ugdomos jaunimo 
literatūrinės žinios ir su-
vokimas, skatinamas 
kūrybiškumas ir aplin-
kos, kuri mus supa, paži-
nimas, siekiama padėti 
atrasti naujų ir netikėtų pojūčių bei patirčių. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IIG klasės vadovė Lina Mikutytė 
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Nuo 2022-10-03 iki 2023-04-02 gimnazija dalyvauja tarptauti-

niame „Erasmus+“ programos ,,Trumpalaikis mokinių ir dar-
buotojų tarptautinis mobilumo projektas KA122“ projekte 
„Tausojimo menas“. Projektu siekiama ugdyti mokinių ekolo-

ginį sąmoningumą, kompiuterinį raštingumą, puoselėti Europos 
sąjungos keliamą tikslą – atkreipti žmonių dėmesį į ekologines 

problemas, pagilinti anglų kalbos žinias, į projekto veiklas įt-
raukti skirtingų gebėjimų mokinius.  

   Dalijamės projekto veiklų gimnazijoje ir mobilumo į Turkiją 
akimirkomis. 
 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
Projekto koordinanorė Rima Rybakova 

PROJEKTAI 
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PROJEKTAS „MOKSLEIVIŲ EMOCINIO RAŠ-
TINGUMO GERINIMAS, PASITELKIANT MENO 

INTERVENCIJAS“ 

Spalio mėnesį gimnazijos 5-os klasės mokiniai prisijungė 
prie MO muziejaus ir Valstybinio visuomenės sveikatos 
stiprinimo fondo projekto „Moksleivių emocinio raštin-
gumo gerinimas, pasitelkiant meno intervencijas“. Pro-
jekte dalyvavo 9 ugdymo įstaigos, o viena iš jų – mūsų 
gimnazija. Projekto tikslas – gerinti mokinių emocinį raš-
tingumą, mažinti stresą bei ugdyti socialines – emocines 
kompetencijas per pažintį su menu. Projektą organizavo 
MO muziejus, bendradarbiaujant su Valstybiniu visuome-
nės sveikatos stiprinimo fondu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ INTEGRUOTOS 
VEIKLOS ,,TIRIAMIEJI DARBAI ARTIMIAUSIO-

JE APLINKOJE“ 

Kiekvieną rudenį Paberžės 
„Verdenės“ gimnazijos pra-
dinių klasių mokiniai daly-
vauja integruotose veiklose 
„Tiriamieji darbai artimiau-
sioje aplinkoje“. Kiekvienais 
metais tyrinėjimai turi kryptį 
– savęs ir mus supančios ap-
linkos tyrinėjimas ir pažini-
mas, įvairių medžiagų savy-
bių tyrimas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prasmingi susitikimai: projektas ,,Kartų dialogas” 

 Rugsėjo-gruodžio mėnesiais gimnazija dalyvavo LPS 
„Bočiai“ Vilniaus miesto bendrijos inicijuotame projek-
te ,,Kartų dialogas”. Dalijamės projekto akimirkomis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęsinys 11 psl. 
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Nukelta iš 10 psl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  RESPUBLIKINIS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMO-

KYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SOCIALINIS – MENINIS 

PROJEKTAS „SKIRTUKAS KNYGAI 2022“ 

Jau tapo gražia tradicija, kad  kiekvieną rudenį Vilniaus r. 
Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos ikimokyklinio ir prieš-
mokyklinio ugdymo grupių vaikai dalyvauja socialinia-
me –meniniame projekte ,, Skirtukas knygai“. Projekto 
tikslas – suburti respublikos ikimokyklinio ir priešmo-
kyklinio ugdymo įstaigas paminėti Draugo dieną, kuriant 
savitą skirtuką knygai.  

VILNIAUS R. SAVIVALDYBĖS IKIMOKYKLINIO IR 

PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ SOCIALINIS 

PROJEKTAS ,,KALĖDINIŲ LINKĖJIMŲ IR SVEIKINI-

MŲ VIDEO PAŠTAS“ 

   Gimnazijos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo 
grupių mokytojos inicijavo ir drauge su savo ugdytiniais 
dalyvavo Vilniaus r. savivaldybės ikimokyklinio ir prieš-
mokyklinio amžiaus vaikų socialiniame  projek-
te ,,Kalėdinių linkėjimų ir sveikinimų video paštas“. 

   Projektas vyko nuo 2022 m. 
lapkričio 15 d. iki gruodžio13 
d. Projekto  tikslas – socialinių 
idėjų plėtojimas, socialiai pri-
imtinų, altruistinių elgesio 
būdų  mokymas  per kūrybines, 
komunikavimo, pažintines 
veiklas. 
Projekte dalyvavo 5 Vilniaus r. 
savivaldybės įstaigos. 

Tai tik maža dalis gimnazijoje vykdomų projektų. Daugiau informaci-
jos galima rasti https://www.facebook.com/VerdenePaberzeje arba 

https://www.verdenes.vilniausr.lm.lt/ 

Dėkojame mokytojams, inicijuojantiems, organizuojantiems, 
vykdantiems įvairias  projektines veiklas. 
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ŠOKIŲ KONKURSAS „DANĖS TAURĖ“ 

 
Lapkričio 12 d. Klaipėdoje 
vyko šokių konkursas 
„DANĖS TAURĖ“, kuria-
me dalyvavo ir mūsų gim-
nazijos šokio būrelio 
„ŠOKIO RITMU” šokėjos. 
Konkurso metu mokinės 
varžėsi skirtingų žanrų kate-
gorijose: Contemporary 
dance, POP dance ir Solo 
Latino. Sveikiname moki-
nes su puikiais laimėjimais 
ir linkime toliau judėti šokio 
žingsneliu tik pirmyn. 
Konkurso rezultatai: 
Komandiniai pasirodymai: 
Contemporary Dance 1 vieta (Austėja Juzefovičiūtė, Evelina 
Jacevičiūtė, Viktorija Bružaitė, Rasa Strelaitė, Kornelija Kur-
ganova, Deimantė Rubanova); 
POP Dance 3vieta (Evelina Jacevičiūtė, Viktorija Bružaitė, 
Austėja Juzefovičiūtė). 
Solo pasirodymas: 
Solo Latino kategorijoje E2 grupėje prizininke tapo Evelina 
Jacevičiūtė. 
 

ŠOKIŲ KONKURSAS „DISKO KALĖDOS – 2022“ 

     Gruodžio 16 dieną  2-4 klasių mokiniai drauge su šo-
kio mokytoja Violina Romeikaite dalyvavo respublikinia-
me šokių konkurse „DISKO KALĖDOS“, kuris vyko 
Vilniaus Petro Vileišio progimnazijoje. Į šokių konkursą 
iš viso vyko 15 mūsų gimnazijos pradinukų. Mokiniai 
konkurso metu atliko skirtingas choreografijas ir kiekvie-
nas individualiai konkuravo savo amžiaus kategorijoje su 
kitų mokyklų šokėjais. 
     Iš viso mokiniai iškovojo 7 aukso, 8 sidabro medalius 
ir „DISKO KALĖDŲ“ taurę. 
 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Šokio pasirodymus kūrė ir mokinius ruošė šokio  
mokytoja Violina Romeikaitė 

TRADICINIS TINKLINIO TURNYRAS ,,LAPKRIČIO 
KIRTIS 2022“ 

2022 m. lapkričio 30 d. Vilniaus r. Paber-
žės ,,Verdenės“ gimnazijos fizinio ugdymo mokytojai, 
tęsdami 30 metų gimnazijos jubiliejaus paminėjimą, 

surengė tink-
linio turny-
rą ,,Lapkričio 
kirtis 2022“. 
Turnyre be 
mūsų gimna-
zijos sporti-
ninkų dalyva-
vo Riešės, 
Giedraičių 
Antano Jaro-
ševičiaus ir 
Maišiagalos 
Lietuvos Di-
džiojo Kuni-
gaikščio Al-
girdo gimna-
zijų tinklinin-
kai - vaikinai 
ir merginos.  
Turnyras ke-
letą metų dėl 
pandemijos 
nebuvo ren-
giamas, todėl 
buvo labai 
smagu vėl 
susitikti spor-
to salėje. 
Mūsų gimna-
zijos sporti-
ninkai pasi-
rodė puikiai: 
merginos 
laimėjo tur-
nyrą, o vaiki-
nai buvo ant-
ri.  

Dėkojame ,,Vilnijos“ draugijai, kuri turnyrui nupirko 
prizus ir kamuolius. Turnyrą organizavo fizinio ugdy-
mo mokytojai Vytautas Garšva ir Valdemar Šaveiko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fizinio ugdymo vyresnysis mokytojas  

                                           Vytautas Garšva   
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Rajoninis skaitovų konkursas 

Lapkričio 30 d. Paber-
žės ,,Verdenės“ gimnazijos 
priešmokyklinukas Ąžuolas 
Velikis, 2 klasės mokinė Ei-
vinga Purlytė ir 3 klasės mo-
kinys Mateuš Vanagel daly-
vavo Vilniaus rajono prieš-
mokyklinio ugdymo grupių 
vaikų ir 1 – 4 klasių mokinių 
raiškiojo skaitymo konkur-
se ,,Vaivos juosta“. 

Konkurse geriausiai pasise-
kė 3 klasės mokiniui Mateuš 
Vanagel – jis tapo laureatu 
ir buvo apdovanotas diplo-
mu ir asmenine dovana, Ą-
žuolui ir Eivingai buvo  
įteikti padėkos raštai. 

 

Pradinių klasių mokytojos 
 

 

 

Tarptautinė vaikų  
iniciatyva  

,,MATAU TAVE“ 
 

Gimnazijos mokiniai, vado-
vaujami šokio mokytojos Violinos Romeikaitės, jau 
trečią kartą prisijungė prie LRT organizuojamos tarp-
tautinės vaikų iniciatyvos ,,MATAU TAVE“, kuria 
siekiama priminti, kad visi esame skirtingi, tačiau gali-
me gerai sutarti, būti draugiški vieni su kitais, priimti 

Pergalė Lietuvos mokyklų žaidynių zoninėse 
 futbolo varžybose  

 
Paberžės ,,Verdenės“ gimnazijos mergaičių (2008 m. 
gimimo ir jaun.) komanda zoninėse varžybose susitiko 
su Širvintų r. nugalėtojomis, Širvintų Atžalyno pro-
gimnazija, ir rezultatu 14:3 iškovojo puikią pergalę.  

Įvarčius komandai pelnė: 
Erika Paškevičiūtė - 6 įvarčiai; 
Ugnė Juzefovičiūtė - 4 įvarčiai; 
Izabelė Žitlinskaitė - 4 įvarčiai. 

Ačiū mergaitėms už puikų žaidimą! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fizinio ugdymo mokytojas Valdemar Šaveiko 

 
Tinklininkių II-oji vieta Vilniaus rajono mokyklų 

žaidynėse 

 Gruodžio 12 d. gimnazijos merginų komanda dalyva-
vo Vilniaus r. mokyklų žaidynių tinklinio varžybų fi-
naliniame etape. Gimnazistės daug treniravosi ir pla-

navo taktinius 
veiksmus prieš 
šias varžybas. 
Varžybose bu-
vo įveiktos 
Juodšilių Šv. 
Uršulės Le-
duchovskos ir 
Vilniaus r. Eg-
liškių Šv. Jono 
Bosko gimna-
zijų tinklinin-

kės bei pralaimėta Avi-
žienių gimnazijos žaidė-
joms, kurios tapo rajono 
varžybų nugalėtojomis. 
     Mūsų merginos užė-
mė antrąją vietą rajone ir 
tai yra aukščiausias mer-
ginų tinklininkių rezulta-
tas gimnazijos istorijoje. 
Sveikiname, dėkojame ir 
didžiuojamės jumis!  
 
 

Fizinio ugdymo vyres-
nysis mokytojas  
Vytautas Garšva 
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PRADINIŲ KLASIŲ MOKINIŲ DARBELIAI 

 

 

 

 

 
 
 
 
Gimnazijos mokinės Vasarė, Izabelė ir Jovita dalyvavo Lietu-

vos mokinių kūrybinių darbų konkurse „Kas man yra lietuvių 

kalba“. Mergaitės, kūrusios eilėraščius apie lietuvių kalbą, pie-
šusios piešinius, bandė savo mintimis, kūryba parodyti, kad jos 

didžiuojasi savo kalba, kad lietuvių kalba - mūsų tautos šaknys, 

istorija. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOKINIŲ KŪRYBA 

Odė lietuvių kalbai 

Aš gimiau puikioj šaly! 

Viskas čia gražu: 

Upės, ežerai, miškai 

Ir laukai žali. 

 

Tačiau kas gi būtų 

Be didžiausio turto, 

Be kalbos lietuvių, 

Be skambių jos burtų? 

 

Kaip sakyčiau ,,AČIŪ“, 

Kaip ,,MAMA“ ištarčiau, 

Kaip skambėtų žodžiai, 

Jei kalbos savosios, 

Bočių apgintosios, 

Būtume netekę? 

 

Savo kalbą ginkime, 

Didžiuokimės, branginkime! 

Lietuviškai dainuokime, 

Laimę spinduliuokime, 

Mylimai Tėvynei 

Ir lietuvių kalbai 

Džiaugsmą dovanokime! 

Lietuvių kalba 

Lietuvių kalba, tu tokia sudėtinga, 

Bet be galo graži! 

 

Tu kaip gėlė nuostabi, 

Mano gimtoji kalba! 

 

Tavo žodžiai liejasi lyg dainos. 

Aš kalbu, mąstau ir fantazuoju 

Nepakartojama lietuvių kalba! 

 

Kiekvienas tavo žodis 

Atveria man duris į ateitį. 

 

Ačiū, kad galiu pažint tave 

Vis iš naujo, vis naujai! 

Lietuvių kalba 
 

Tu graži, lietuvių kalba,  

Tokia sena, didi, gimta! 

Tu manoji saulė,  

Šviečianti kas dieną vis ryškiau. 

Tariu tave – šypsausi, 

Turiu tave – džiaugiuosi, 

Mano gimtoji kalba! 

 

Tu graži, lietuvių kalba, 

Tokia šviesi, gyva, rimta! 

Kalba nelengva, bet didi,  

Nepavaldi jokiai laiko tėkmei. 

Kalbu ja ir rašau, 

Kuriu ir skaitau… 

Kas dieną vis labiau didžiuojuosi tavimi, 

Mano gimtoji kalba! 
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Kalėdinė mugė 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tęsinys 16 psl. 

 

 
 

 
 

Advento popietė „Šv. Kalėdų belaukiant“ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mažųjų kalėdinė pasaka ,,Snieguolė ir meškutė Arktelė“ 

 

 

 

 

 

Žiemos 
švenčių 

akimirkos 

Gruodžio mėnesį gimnazijoje 
vyksta daug tradicinių ir 
originalių renginių. Pasiruo-
šimas Kalėdoms  prasideda 
dar gruodžio pradžioje, tęsia-
si iki pat Kalėdų atostogų. 
Dalijamės šventinių renginių 
akimirkomis. 
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Pradinių klasių kalėdinis renginys 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5-IVG klasių kalėdinis renginys 
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Laisvalaikis... Kartais jo taip 

trūksta, o kartais trūksta tiesiog 
gerų idėjų, kaip jį leisti...  Yra tikrai 

nemažai būdų, kaip galima įdomiai 

leisti laisvalaikį. Juk kaskart galime 

pagalvoti, ką norime veikti, kad paį-

vairintume savo kasdienybę. Turiningas laisvalaikis mums teikia 
malonumą, mes pailsime nuo mokslų ar darbų, tiesiog būname lai-

mingi. Štai 20 pasiūlymų jums! 

Ką veikti žiemą arba tiesiog tada, kai 
iš nuobodulio nėra kur dėtis? 

1. Išeik į lauką fotografuoti šalnos, snie-
go. 

2. Nulipdyk sniego senį. O geriau ir ne 
vieną, galbūt kaimynams po langais išsi-
rikiuos visas besmegenių būrys. 

3. Pasidaryk tokios skanios kakavos, jog jos kvapas sklistų už 
keliasdešimt metrų. 

4. Išsikepk meduolių (juos gali valgyti ne tik pats, bet ir pradžiu-
ginti skanėstais draugus, šeimą). 

5. Susirask kalnelį ir leiskis rogutėmis žemyn. 

6. Eik pačiuožinėti, o jei nemoki – būtinai išmok. 

7. Pradėk skaityti knygas, o galbūt, grįžk prie šio pomėgio. Ir 
nereikia raukytis! Pasaulyje yra daugybė knygų, kiekvienas ras 
sau patinkančią. 

8. O jei vis dėlto knygos neradai – pabandyk ją parašyti, paban-
dyk kurti.  

9. Nueik į kino teatrą arba pažiūrėk filmą namuose. Kiekvienas 
tikrai turi bent vieną filmą, kurio vis neprisiruošia pažiūrėti – ką 
gi, pats laikas. 

10. Parašyk sau laišką, kurį turėsi atplėšti po tam tikro laiko – 5, 
10 metų, o gal ir dar daugiau.  

11. Pasimokyk naujos užsienio kalbos. Nors tai greičiausiai truks 
tik dieną, atminty tikrai liks bent keletas žodžių.  

12. Susidaryk naują muzikos grojaraštį arba skirk laiko naujų 
dainų/atlikėjų paieškai – nustebsi, kiek 

daug gerų dalykų gali atrasti. 

13. Pasidomėk įvairiomis studijų programomis – galbūt atrasi 
kažkokią ypatingą profesiją, kuri tau 

labai patiks ir pakeisi savo ateities planus į daug labiau patinkan-
čius. 

14. Išeik pasivaikščioti. Greičiausiai atrasi daugybę naujų vietų, 
kurių anksčiau nežinojai – gal viena 

iš jų taps tavo nuolatine apsilankymo vieta. 

15. Susikurk pažadų sąrašą naujiems metams. 

16. Susirask internete įvairių psichologinių testų ir padaryk juos – 
sužinosi daug naujų dalykų apie 

save. 

17. Parašyk ir išsiųsk kam nors laišką arba atviruką. 

18. Sukurk savo šokį. Nors ir gali būti taip, jog jo viešai parodyti 
negalėsi, tačiau smagiai praleisi laiką. 

19. Susitik su draugais. 

20. Sugalvok pasiūlymą pats ir juo pasidalink su draugais! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilniaus rajono Paberžės ,,Verdenės” gimnazijos  
laikraštis LAIKRAŠTIS „TAU”             

  
Tekstus redagavo lietuvių k. ir literatūros mokytojos:  
L. Mikutytė,  V. Kaziūnienė, M. Prusakaitė-Semionova. 
Straipsnių/tekstų autoriai: pradinių kl. mokytojos, IU, PU 
mokytojos, V. Šaveiko, V. Garšva, V. Romeikaitė, B. Nauja-
lienė, R. Rybakova, Mokinių taryba, V. Ivanauskaitė, I. Žit-
linskaitė, J. Adamovič. 
Iliustracijos: V. Ivanauskaitė, K. Zastižinskaja. 
Darbeliai: pradinių klasių mokinių. 

O KAIP LEIDI 
LAISVALAIKĮ 

TU? 

NERIMTAI... 

 - Va, tau, sūnau, Kalėdoms dovana! – tarė tėvas įteik-
damas gitarą.  

- Ačiū! Palauk, o kodėl ji be stygų? 

 - Ne viskas iš karto, sūnau, išmoksi groti, tada ir stygas 

nupirksim… 

 Sūnelis tėvui:  

-Tėte, kodėl tu taip aukštai ant eglutės pakabinai saldaini-
us? 

 - Todėl, mažiau, kad tu jų iki Naujųjų metų nesuvalgytum. 

 - Tai ką, man dabar girliandas valgyti reikės?! 


