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Aplankėme Palatavio piliakalnį
Kultūrinės pažintinės veiklos būrelio vadovė mokytoja Zita Arlauskienė
organizavo mokinių ekskursiją. Aplankytas Palatavio piliakalnis, Vetygalos bei Daumantų atodangos. Stovint ant
piliakalnio aplanko puikus jausmas, kad ši vieta
liudija šlovingus Lietuvos laikus, o įspūdingos
atodangos – tarsi atverstos gamtos istorijos
knygos. Palatavio piliakalnis (Anykščių raj.)
įrengtas aukštumos kyšulyje į Latavos slėnį, 550
m
į
šiaurės
rytus
nuo Anykščių–
Troškūnų plento,
250
m
į
šiaurę
nuo Latavos upelio, buvusio Latavos ežerėlio
šiauriniame krante. Piliakalnis atrastas 1997 m.
pagal kraštotyrininko Raimondo Guobio
surinktą
informaciją.
Aikštelės
šiaurės
vakarinės dalies pakraštyje, nuo piliakalniui
nepanaudotos aukštumos pusės, supiltas
pusmėnulio formos pylimas žemėjančiais
kraštais (20 m ilgio, 12 m pločio ties pagrindu ir
1,5 m aukščio nuo aikštelės). Pagal išorę bei
radinius Palatavio piliakalnis datuojamas XIII–
XIV a.
Aplankytos vietos padeda mūsų mokyklos
mokiniams geriau pažinti Anykščių kraštą, o
ypač tas vietas, kuriose jie dar nebuvo. Man ekskursija labai patiko. Visada yra įdomu sužinoti ir pamatyti naujų
dalykų apie savo kraštą. Mus lydėjo ne tik gera nuotaika, bet ir puikus oras. Tikiuosi, kad kultūrinės pažintinės
veiklos būrelis organizuos daugiau tokių išvykų.
************************************************************************************************************************************************

Sveikiname gimusius spalio
mėnesį:
3E16: Luką Bižį;
3VM18: Nedą Žiurkų;
A18: Almantą Paužuolį;
E18: Vitalį Misiūną, Saulių
Žąsiną, Evaldą Ražanską;
S18:
Nadieždą
Inčiūrienę,
Darių
Sabaliauską;
E17: Andrių Vilkončių, Audrių Jucį, Luką
Isaką;
T16: Reginą Stankevičiūtę, Roką Skopą;
VM18:
Editą
Aviltytę,
Audronę
Povilavičienę;
3E17, T17: Arną Vilčinską, Justiną
Budrevičių, Luką Skopą.
Gimtadienio proga linkime eiti tik ten,
kur sunku ir įdomu, nes kur lengva, gali nueiti
kiekvienas. Linkim išmokti svajoti drąsiai, o
visos gražiausios svajonės lai išsipildo.
Širdingiausi sveikinimai gimtadienio proga!
Grupių draugai

Auksinės
mokytojų mintys
• Jonaiti, jeigu tu ir turi angelą sargą, tau jis kažkur kirmija
arba labai kietai miega, nes dabar tu keliausi tiesiai pas
direktorių... (Iš pokalbio su aklėtoja)
• Šiais laikais įmanoma nustebinti, jeigu laiku gražini skolą.
(Ekonomikos ir verslo pagrindai)
• Aštuntoje pamokoje – jūs jau mirusios sielos. (Lietuvių k.)
• Jei ant grindų nukrenta peilis, vaikas bus vyriškos giminės.
(Lankytojų aptarnavimas)
• Kad rankos nekvepėtų žuvimi-tereikia keliom sekundėm
rankas pamerkti į žibalą. (Maisto ruošimo technologija)
• Jeigu niežti ausį arba žandą, reiškia, kad ką tik kažką
pasakei merginai, ko neturėjai sakyti. (Etika)
• Petraiti, jeigu sakai, kad šykštus moka du kartus, tai eik
dirbti pas šykštų. (Verslo organizavimas)
• Nagi, eik prie lentos atsakinėti, kad būtų iš ko dvejetą
parašyti! (Fizika)
• Dėjau, dedu ir dėsiu visas pastangas, kad išlaikytumėte
egzaminus. (Istorija)
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