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TRUMPA GIMNAZIJOS ĮVYKIŲ APŽVALGA
Kovo 3 d. Ia kl. mokinys Konradas Račiūnas ir IIIb kl.
gimnazistai: Mantas Neviera, Lukas Remeikis, Algirdas
Morkūnas dalyvavo 17-ajame prof. K.Baršausko fizikos
konkurse, kuriame keturias valandas 9-12 kl. mokiniai iš
visos

Lietuvos

sprendė

fizikos

uždavinius

Kauno

technologijos universitete. Linkime gerų rezultatų!
Akimirkos iš eksperimentinės pažintinės dalies.

Kovo 9 d. gimnazijos aktų salėje iškilmingai minėjome
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 22-ąsias metines.
Šventiniame koncerte dalyvavo ne tik mūsų gimnazijos
skaitovai, dainininkai, skautų draugovė "Gabija", bet ir
svečiai iš kaimyninės Latvijos, tai - Ilukstės vidurinės
mokyklos tautinių šokių kolektyvas "Ance".
Svečiai iš kaimyninės Latvijos, tai - Ilukstės vidurinės mokyklos
tautinių šokių kolektyvas "Ance".

Kovo 10 d. - Keturiasdešimties paukščių dieną jau antrus
metus išradingai pasitikome sparnuočius.
Šiais metais kiekviena gimnazijos klasė pristatė plakatus su
parskrendančiais paukščiais ne tik lietuvių kalba, bet ir
anglų, rusų, vokiečių kalbomis, taip pat vyko gražiausio ir
praktiškiausio inkilo konkursas. Sveikiname konkurso
nugalėtojus: I c klasės inkilo autorių - Lauryną Kiaunę, I b
klasės inkilo autorius - Emilį Gumbelevičių ir Donatą Bimbirį,
II e klasės mokinius - už antram gyvenimui prikeltą inkilą.

Džiaugiamės, kad mūsų inkilais pasidžiaugti atvyko mūsų kaimynai, lopšelio - darželio "Puriena" atstovai. Dalis
inkilų, kuriuos išsirinko mažieji mūsų draugai, jau pakabinti "Purienos" kiemelyje, o likę inkilai, kaip ir pernai,
iškelti gimnazijos teritorijoje. Beje, giesmininkai juose jau patogiai įsikūrė ir kasdien džiugina mus savo čiulbesiu.
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Kovo 20 d. - Žemės dienos rytą tradiciškai apjuosę
gimnaziją gyvuoju mokinių ratu, pakėlėme Žemės
vėliavą. Gimnazijoje diena pražydo mokinių sukurtais
žiedais, atsiskleidė gamtos mokslų pamokose ir
parodose "Mano augintis", "Būk ekofanas", "Tėvynę
aš turiu".
Gimnazija apjuosta gyvuoju mokinių ratu.

Kovo 21 d. gimnazijoje vyko matematikos ir gamtos
mokslų I-ųjų klasių komandinės varžytuvės, skirtos
Žemės dienai. Varžytuvių tikslas – skatinti mokinius
domėtis matematika ir gamtos mokslais, mokyti
pamatyti ir pritaikyti šių mokslų ryšius bei pasinaudoti
jais sprendžiant įvairias praktines užduotis, ugdyti
mokinių kūrybiškumą, stiprinti komandos narių
pasitikėjimą vienas kitu.
Varžytuves organizavo mokytoja Danguolė Kairienė,
vykdė matematikos ir gamtos mokslų metodinės
grupės. Po du klausimus komandoms paruošė
matematikai, fizikai, chemikai, biologai.
Sveikiname nugalėtojus: Ievą Petraitytę, Konradą Račiūną, Mantą
Šeštoką, Kornelijų Valantiejų ir Matą Žuką.

Gimnaziją konkurse atstovavo
"PRASMINGO LAIKO PAIEŠKOS KOMANDA - GANA"

31 tašką surinko Ia klasė, 22 taškus – Id klasė, 16 taškų
– Ic klasė, 15 taškų – Ie klasė ir 12 taškų Ib klasė.

Kovo 23 d. gimnazijoje vyko Panevėžio miesto teisinių
žinių viktorina-konkursas "Temidė". Dėl pereinamojo prizo
Temidės statulėlės ir dalyvavimo kituose konkurso
etapuose kovėsi Panevėžio gimnazijų komandos: Minties,
5-osios, K.Paltaroko ir Panevėžio M. Rimkevičaitės
technologinė mokykla. Sėkmė jau antrus metus lydėjo
mūsų gimnazijos komandą.
Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatre surengto 12-ojo
bendrojo lavinimo mokyklų ir profesinio mokymo įstaigų
mokinių respublikinio teisinių žinių konkurso „Temidė“
baigiamojo etapo nugalėtojais paskelbta Radviliškio rajono
Lizdeikos gimnazijos komanda, II vieta atiteko Panevėžio
„Minties“ gimnazijos, III – Kauno rajono Neveronių
vidurinės mokyklos atstovams.
Gimnaziją konkurse atstovavo "PRASMINGO LAIKO
PAIEŠKOS KOMANDA - GANA": Jonas Meidus, IVg;
Donatas Mankevičius, IVg; Karolina Staniulytė, IVg; Živilė
Zavackytė, IVg; Justinas Ardinavičius, IVd .
Be galo Jumis didžiuojamės ir nuoširdžiai sveikiname!
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Balandžio 18 d. gimnazijoje vyko tradicinė kraujo donorų akcija. Joje dalyvauti buvo
kviečiami mokytojai, mokinių tėvai ir visi norintys bei galintys duoti kraujo. Šioje kilnioje
akcijoje dalyvavo ir gimnazistai, turintys 18 metų.

Už dalyvavimą neatlygintinos donorystės akcijoje dėkojame šiems mokiniams:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Sabulytei Rimantei, 4k;
Sopelytei Justinai, 4k;
Židoniui Rokui, 3c;
Benaitytei Neringai, 4k;
Šalkauskui Arminui, 4b;
Kuodžiui Remigijui, 4b;
Morkūnui Mindaugui, 3g;
Rajeckui Mindaugui, 3g
Kurlianskui Martynui , 4b;
Stankutei Martynai, 3d;
Čekiui Giedriui, 3f;
Kairytei Viktorijai, 4g;
Bartkevičiūtei Gretai, 3f;
Grigaliūnaitei Karolinai, 3f;
Bakučiui Tomui, 4g;
Tamošiūnui Edgarui, 4e;
Staniulytei Karolinai, 4g;
Tubelytei Martynai, 4g;

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Juozaitytei Karolinai, 4g;
Ardinavičiui Justinui, 4d;
Grigui Karoliui, 3e;
Mačiulytei Ramintai, 3e;
Rinkūnui Mariui, 4g;
Ilčiukui Laurynui, 4c;
Kavaliauskaitei Simonai, 4f;
Čižauskaitei Justinai, 4f;
Bružaitei Evelinai, 4f;
Antanaičiui Ovidijui, 4a;
Strelčiūnaitei Mildai-Elžbietai, 4f;
Pavilionytei Ugnei, 3e;
Januliui Aidui, 4g;
Kazlauskaitei Gretai, 4g;
Kavaliauskaitei Agnei, 4a;
Nefui Aurimui, 3g;
Šeriui Mariui, 3e;
Gurskui Domui, 3e;
Tamulevičiui Martynui, 3e;
Steiblytei Virgai, 4a;
Juškai Regimantui, 4d;
Šatui Pauliui, 4d;

41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

Gateliui Povilui, 4d;
Sausytei Agnei, 4d;
Pociulytei Silvijai, 4d;
Vidžiūtei Samantai, 4d;
Čiūraitei Indrei, 4c;
Savičiūnaitei Brigitai, 4g;
Matuzaitei Austėjai, 4j;
Ukrinui Titui, 4c;
Petraitytei Karolinai, 3d;
Gokui Mantui, 3d;
Dvoreckytei Lauritai, 4j;
Jovaišiui Mariui, 4k;
ir mokytojams:

1.
2.
3.
4.
5.

Samui Egidijui;
Gronskienei Daivai;
Švelnienei Rasai;
Ivanauskienei Jovitai;
Žimantui Nerijui.

,,Menas gyventi – 2012‘‘
Balandžio 25 d. gimnazijoje vyko tradicinė respublikinė mokytojų konferencija ,,Menas gyventi 2012". Kiekvienais metais pakviesti pranešėjai skaito pranešimus vis kita tema. Užpernai kalbėta apie mirtį,
pernai aptartas negimusios gyvybės saugojimas, o šįmet pasirinkta tema pavadinimu ,,Keista, bet esu
laimingas‘‘. Dalyvavo dvylika pranešėjų. Galima pasigirti konferencijos sėkmingumu ir naudingumu. Jos
metu įvairių dalykų pedagogai kėlė savo kompetenciją. Tikimės, kad mūsų šaunieji mokytojai patobulėjo ir
įgytas žinias pritaikys darbe. Mokiniai taip pat nebuvo pamiršti. Jiems konferencija ,,Menas gyventi‘‘ vyko
balandžio 24 d.
Ovidijus Antanaitis, IV a kl.
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KITI GIMNAZIJOS RENGINIAI

Lietuvių kalbos savaitė
Kalba – žodinė minčių reiškimo sistema, tariant žodžius arba naudojant simbolius, vaizduojančius žodžius ar garsus. O
kas ji mums?
Gimnazijoje vasario 27- kovo 2 dienomis vyko Lietuvių kalbos savaitė, kurią organizavo lietuvių kalbos mokytojos:
E.Gedraitienė, J. Gedvilienė, D. Rasalskienė, A. Samuolienė, D. Smalinskienė. Kiekvieną dieną vyko įvairus konkursai ir
viktorinos.
Vasario 27 d. diktanto – dailyraščio konkursas ,, Žmogus gražus ne tik išore “. Konkurse galėjo dalyvauti tik 1-ųjų klasių
mokiniai. Geriausiai parašė Monika Antiuchovaitė (Ia), Grėtė Dainevičiūtė (Ia), Gustas Lapkovas (Ia), Tadas Motiekaitis
(Ib), Diana Pušnytė (Ia), Ieva Petraitytė (Ia), Marija Petraitytė (Ie), Erika Rudytė (Ic), Edvinas Svirplys (Ib), Laurynas
Tručionis (Id).
Vasario 28 d. vyko gimtosios kalbos viktorina „Taisyk žodžiui kelią“. Joje galėjo dalyvauti tik 2-ųjų klasių komandos. 1-oji
vieta atiteko 2a ir 2d klasėms. 2-ąja vieta džiaugėsi 2f, o trečioji vieta paskirta 2e klasės komandai.
Vasario 29 d. vyko mokyklos diktanto konkursas. Dalyvauti galėjo visi norintis benduomenės nariai. Savo jėgas išbandyti
ryžosi 18 gimnazistų ir 2 mokytojos, kurios sėkmingai tai daro jau antrus metus. Tai vokiečių kalbos mokytoja Rasa
Paukštytė ir matematikos mokytoja Vilma Montvilaitė.
Algirdas Morkūnas, III b kl.,
Skelbiame geriausiųjų penketuką:
Rasa Paukštytė, vokiečių k. mokytoja,
Gerda Nivinskaitė, II g kl.,
Silvija Žigaitė, I c kl.,
Paulius Kartanas, III b kl.
Tą pačią dieną III klasių mokinių pamokose skambėjo eiliuoti
posmai apie gimtąją kalbą. Viską jie surašė plakatuose, kuriuos
buvo galima išvysti prie aktų salės.
Vykusi savaitės intriga – slaptųjų kalbos agentų akcija sulaukė
nemažo susidomėjimo. Ypač aktyvūs gimnazistai trečiokai kaip
tikri slaptieji agentai patikrino beveik visų I, II , taip pat kai kurių
III, IV klasių mokinių įvairių dalykų sąsiuvinių tvarkingumą:
apsileidėlius pabarė iš karto, o geriausiųjų sąrašus skelbė
savaitės dienoraštyje.
Lietuvių kalbos savaitės renginiais domėjosi
Ugnė Jakaitytė, I e kl.

Pakalbinome dvi šio konkurso dalyves mokytojas.
1. Diktanto konkurse mokytojai
dalyvauja vangiai. Kaip
manote, kodėl?
2. Kas Jus paskatino išbandyti
savo jėgas šiame konkurse?
3. Su kokiais sunkumais
susidūrėte rašydama diktantą?

Rasa Paukštytė
1. Galbūt dėl laiko stokos, tačiau
tikriausiai buvo ir tokių mokytojų,
kurie nepasitikėjo savo jėgomis.
2. Noras įrodyti sau, kad nepamiršau
to, ką išmokau mokykloje.
3. Labiausiai abejojau dėl skyrybos
taisyklių.

Vilma Montvilaitė
1. Galbūt, kad nedrista, primiršę
rašybą ar tiesiog nežino apie šį
konkursą.
2. Kolegė E.Gedraitienė.
3. Naujos rašybos taisyklės,
kurių mokykloje nesimokiau.

Skelbiame keletą minčių, kurios trečiokams kilo pasiklausius eilėraščių apie kalbą:
„Lietuvių kalba, bei tėvynė mums tarsi motina. Kalbą vartodami tampame Lietuvos dalimi“.
,,Manau, kad kalba yra didis mūsų tautos statytas paminklas, kurį turime saugoti, nes pasak Kosto Černio, ji
daug metų kentėjo: „Tave nemadinga vadino – vyžota... Ir peikė tave iš dvarų ir ambonų – lietuviškai vien tik
varge aimanuota.‘‘
,,Man patiko J.Marcinkevičiaus žodžiai: „O kartais ji stovi, juoda skara apsigaubus“. Šie žodžiai reiškia, kad
gimtoji kalba gali išnykti, jei jos nevartosim taisyklingai.‘‘
,,Perskaičius Alekso Dabulskio eilėraštį „Lietuviškajam žodžiui“ pagalvojau, kad seniau gimtoji kalba buvo labiau
gerbiama: „Tikiu vienatinį Dievą / gimtąjį žodį / pačios gamos sutvertą mūsų senoliams“.‘‘
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Prisiminus J.R.R. Tolkieno magišką pasaulį...

,,Golumas‘‘. Piešinio autorė
S. Milinauskaitė, Ie kl.

Jau nebe pirmus metus mūsų gimnazijos bibliotekininkės Dalia
Pūkienė ir Milė Kabelienė organizuoja renginius, kuriuose pristato naujas ar
senas, tačiau vertingas, skaitytojų puikiai įvertintas knygas, jų serijas ar
trilogijas. Jų tikslas - sudominti mokinius skaitymu, todėl pristatomos knygos
yra įvairių žanrų: romantinės, detektyvinės, mistinės, fantastinės ar siaubo.
Kiekvienais metais bibliotekininkės pristatymus rengia vis kitomis temomis. Per
metus parengiama po kelis susitikimus, skirtus pirmokams ir antrokams.
Prieš pavasario atostogas bibliotekoje pirmaklasiams gimnazistams
vyko renginys “Magiškasis Viduržemio pasaulis”, skirtas J.R.R. Tolkieno 120osioms gimimo metinėms. Bibliotekininkės pristatė garsaus rašytojo J.R.R.
Tolkieno gyvenimą, jo sunkią vaikystę mirus tėvui, o vėliau ir motinai. Kai jam
sukako dvidešimt ketveri metai, jis vedė Edita Meri Brat, kartu jie susilaukė
keturių vaikų. J.R.R. Tolkienas, baigęs Oksfordo universitete anglų kalbos ir
literatūros studijas, iš pradžių buvo britų armijos leitenantu, vėliau tapo
vidurinės anglų kalbos vakarinio dialekto specialistu. Įdomu dar buvo sužinoti ir
tai, kad rašytojas taip pat mokėjo daug įvairių pasaulio kalbų.
Renginio organizatorės pasakojo, kad J.R.R.Tolkienas jau nuo
mažumės domėjosi magišku ir fantastiniu pasauliu, kūrė dirbtines kalbas, jo
vaizduotei nebuvo ribų. Žymiausi J.R.R. Tolkieno veikalai yra pirmasis jo
romanas ,,Hobitas’’ ir trilogija „Žiedų valdovas“. Bibliotekininkės mums ne tik
papasakojo, kad Hobitai yra nedidukai, bebarzdžiai, storais pilveliais, vilkintys
ryškiais drabužėliais, basakojai miško vaikai, bet ir parodė filmų ištraukų bei
knygų iliustracijų, kuriose jie pavaizduoti. Nustebino tai, kad šią knygą autorius
rašė vaikams, tačiau ją mielai skaito ir suaugusieji. Pasirodžius pirmajai
rašytojo knygai, skaitytojai ėmė reikalauti ko nors daugiau apie „hobitus“, ir
taip prasidėjo „Žiedų valdovo“ rašymas.

,,Entai’’.
Piešinio autorė K.Mikoliūnaitė, I e kl.

,,Hobitas‘‘.
Piešinio autorius A.Kulikauskas, 1c

Bibliotekininkės mums paaiškino, kad J.R.R. Tolkieno kūrinys „Žiedų
valdovas’’, apibūdinamas kaip epinė fantazijos istorija. Ši trilogija sulaukė
didžiulio populiarumo visame pasaulyje ir buvo išversta į daugiau kaip
keturiasdešimt kalbų. „Žiedų valdovo“ trilogiją iš anglų kalbos išvertė ,,Pinigų
kartos’’ vedėjas Andrius Tapinas. Įdomu tai, kad jam tada tebuvo vos
septyniolika metų. Tai buvo pirmasis rimtas jo darbas.
Prie šio pristatymo entuziastingai prisidėjo ir patys gimnazistai,
iliustravę šios knygos herojus. (žr. nuotr.).
Po renginio keletas I e kl. mokinių pasidalino patirtais įspūdžiais:
„Man patiko tokia pamoka. Susidomėjau J.R.R. Tolkieno knygomis, ir
norėsiu dabar jas paskaityti. Ateityje pasižiūrėsiu dar ir filmą.” (Ugnė J.)
„Mano nuomone, šie renginiai reikalingi, nes tiems, kurie mažai
skaito, tai gali būti naudinga. Nors nesu fantastikos mėgėja, bet
bibliotekininkės pasakojimas tikrai buvo įdomus. ” (Donata K.)
„Pristatymas buvo tikrai vertas dėmesio. Užsinorėjau perskaityti tas
knygas. Labai laukiu kito pristatymo”.
„Knygų pristatymai bibliotekoje visada būna įdomūs ir naudingi.
Susidomėjau keliomis knygomis, jas perskaičiau ir likau sužavėta. Manau,
tokie renginiai yra reikalingi.” (Karolina M.)
„Pristatymas buvo gana įdomus ir įtraukiantis. Filmo ištraukos
vaizdinėje medžiagoje buvo tinkamai parinktos, ir tai mane dar labiau
sudomino”
„Man patiko, nes sužinojau apie rašytoją, jo gyvenimą.”
Belieka tik padėkoti ir palinkėti mūsų nenuilstančioms knygų
sergėtojoms nepristigti idėjų ir kūrybiškumo, rengiant naujus susitikimus, po
kurių dar ilgai ilgai būtų varstomos bibliotekos durys.
Karolina Mikoliūnaitė, I e kl.
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Savo darbeliais papuošė gimnazijos biblioteką

II g kl. mokinės Aušros Mazurevičiūtės papuošalų,
gėlių ir voriukų paroda „Pasipuoškime“

Iš gilios senovės mus pasiekia S.Daukanto raštuose parašyti
žodžiai: ,,Laikykis šaknų. Medis be šaknų augti negali. Žmogus taip pat yra
pasaulio simbolis - Gyvybės medis. Visos medžio dalys yra svarbios. Vis tik,
medis prasideda nuo šaknų, nors dangų ir šlovę bei grožį pasiekia jo laja.
Nieko nėra atskirta. Stiprios šaknys padeda lajai pasiekti dangų bei ten
išsilaikyti. Tvirtas medis - atsparus gyvenimo negandoms.‘‘ Tokiomis mintimis
prasidėjo integruotas technologijų ir dailės projektas „Gyvybės medis“. Jis
truko maždaug apie 10 savaičių. Pirmų ir antrų klasių mokiniams buvo
paskirta užduotis sukurti įsivaizduojamą Gyvybės medį. Duota visiška
kūrybos laisvė, todėl dirbinių įvairovė yra tikrai pritrenkianti ir įkvepianti kurti
naujus darbus. Pirmokų ir antrokų darbų pristatymas-paroda ir II g kl.
mokinės Aušros Mazurevičiūtės papuošalų, gėlių ir voriukų paroda
„Pasipuoškime“,
atidaryta
direktoriaus
pavaduotojos
Almiros
Dambrauskienės, eksponuojama gimnazijos bibliotekoje. Ši ekspozicija skirta
tradicinei balandžio mėnesio ,,Gyvybės“ renginių savaitei ,,Menas gyventi –
2012‘‘.
Mokinius paruošė ir parodas organizavo dailės mokytoja
metodininkė Rasa Švelnienė bei technologijų mokytojos metodininkės Jolanta
Simonavičienė ir Daiva Gronskienė.
Kviečiame apsilankyti!
Martyna Mikeliūnaitė,
I e kl.

Gimnaziją apraizgė MINČIŲ voratinkliai
Kaip ir kasmet, Gyvybės savaitę, gimnazijos kiemelis pasipuošė I-III klasių
mokinių rengtomis erdvinėmis instaliacijomis. Šiais metais mokykla buvo
apraizgyta išradingais ir spalvingais voratinkliais iš įvairiausių medžiagų:
siūlų, virvių, juostelių ir kt. Gimnazistų nuausti voratinkliai turėjo net
pavadinimus. Štai keletas jų: ,,Mokslo tinklas" (II f kl.), ,,Voro pinklės" (III b
kl.), ,,Voratinklis" (III h kl.), ,,Voro vestuvės " (Ic kl.), ,,Sveikatos sargybinis"
(Id kl.) , o II c kl. surezgė visą „Voro kelią". Visų čia ir nesuminėsi! Belieka
tik pasidžiaugti gimnazistų išmone!

Martyna Mikeliūnaitė, I e kl.6

Respublikinis rašinių konkursas „Gyvybė – dovana, branginkime ją“,
skirtas Gyvybės dienai paminėti
Gyvybės dienos tikslas - paskatinti visuomenę daugiau dėmesio skirti žmogaus gyvybės prasmei ir vertei, atkreipti
dėmesį į abortų ir eutanazijos problemas. Šią dieną pasiūlė švęsti Kardinolų Konsistorija Vyskupų konferencijose dar 1991 m.,
tačiau šventė išpopuliarėjo tik 1995 m., kai ją paragino švęsti popiežius Jonas Paulius II – asis.
Panevėžio „Minties“ gimnazija jau ketvirtus metus savo mokykloje organizuoja rašinių konkursą „Gyvybė – dovana,
branginkime ją‘‘. Pastaruosius dvejus metus jis jau vyksta visos respublikos mastu. Tai prasminga savaitės ,,Menas gyventi‘‘
renginių ciklo įžanginė dalis. Vertinimo komisija gavo 30 darbų, kurie atitiko visus nuostatų reikalavimus. Daugiausia rašinių
pateikė Panevėžio „Minties“ gimnazijos mokiniai, 7 darbai atsiųsti iš kitų gimnazijų. Net trys darbai yra iš Tauragės ,,Versmės“
gimnazijos.

Šio konkurso finalas vyko 2012 m. balandžio 19 dieną Panevėžio lėlių vežimo teatre. Įžanginius žodžius tarė rašinių
vertinimo komisijos pirmininkė - Emilija Gedraitienė. Ji aptarė konkursantų darbus, pristatė vertinimo kriterijus, dėkojo
dalyvavusiems. Visus atvykusius sveikino Panevėžio „Minties“ gimnazijos direktorius Egidijus Samas. Jis pažadėjo atsiųstus
kūrinius įprasminti knygoje, skirtoje specialiai gyvybės dienos rašiniams.
Atsižvelgiant į amžiaus ir gebėjimų skirtumus, buvo išskirtos dvi amžiaus grupės dėl laureatų skyrimo. Atskirai vertinti
I,II gimnazijos klasių ir III, IV klasių mokinių darbai. Pirmojoje amžiaus grupėje laureate tapo Evelina Pauliutė iš Tauragės
,,Versmės“ gimnazijos (mokytoja Audronė Anulienė). Antrąsias vietas užėmė Audrius Serbentavičius (Panevėžio ,,Minties“
gimnazija, mokytoja Adelė Samuolienė) ir Eglė Mykolaitytė (Kauno raj. Domeikavos gimnazija, mokytoja Laima Bylienė).
Trečiąsias vietas dalinosi Kasparas Gramaliauskas, Justina Gantarskytė, Dominyka Jundulaitė (Panevėžio ,,Minties“ gimnazija,
mokytoja Emilija Gedraitienė). Antrojoje amžiaus grupėje laureate tapo Aušrinė Kielaitė (Panevėžio ,,Minties“ gimnazija,
mokytoja – Janina Gedvilienė). Antrąją vietą užėmė Kamilė Samuilaitė (Tauragės ,,Versmės“ gimnazija, mokytoja Remigija
Kalendienė) ir Mantas Neviera (Panevėžio ,,Minties“ gimnazija, mokytoja Danguolė Smalinskienė). Trečiąsias vietas dalinosi
Renalda Čyžiūtė (Panevėžio 5-oji gimnazija, mokytoja Lina Kilkuvienė), Aurimas Valančius (Tauragės ,,Versmės“ gimnazija,
mokytoja Remigija Kalendienė) ir Ovidijus Antanaitis (Panevėžio ,,Minties“ gimnazija, mokytoja Janina Gedvilienė). Visi darbai
išsiskyrė originalumu, išplėtotomis mintimis, įvairiais, įdomiais požiūriais. Konkurso laureatai buvo apdovanoti Panevėžio
,,Minties“ gimnazijos kūrybos almanachais, visiems kitiems dalyvavusiems buvo įteikti padėkos-paskatinimo raštai. Juos gavo
Panevėžio ,,Minties‘‘ gimnazijos gimnazistės: Paulina Chrapačaitė, (mokytoja Adelė Samuolienė), Ieva Povilauskaitė,
(mokytoja Janina Gedvilienė), Gabrielė Trečiokaitė, (mokytoja Nijolė Krivickienė). Renginį vainikavo Anykščių rajono Traupio
pagrindinės mokyklos mokinių lėlių, kurias susikūrė patys artistai, spektaklis.
Konkursas ,,Gyvybė – dovana, branginkime ją“ yra graži iniciatyva, skatinanti apmąstyti gyvybės vertę, suprasti, jog ji
yra brangiausia žmonių gauta dovana. Visi dalyviai įdomiai ir originaliai pažiūrėjo į šią temą, kiekvienas vis kitaip bandė
paaiškinti, kaip jis supranta gyvybės sąvoką. Džiugu, jog vis daugiau jaunų žmonių atsigręžia į pačią didžiausią dovaną ir
vertybę – gyvybę. Ne tik savo, bet ir kitų. Tikimės, kad konkurso apimtis tik plėsis ir jame dalyvaus vis daugiau gimnazistų iš
įvairių Lietuvos kampelių.
Aušrinė Kielaitė ir Ovidijus Antanaitis
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KŪRYBA

Siūlome paskaityti Respublikinio rašinių konkurso „Gyvybė – dovana, branginkime ją“,
skirto Gyvybės dienai paminėti, antrosios amžiaus grupės laureatės IV g klasės gimnazistės Aušrinės Kielaitės rašinį
(Panevėžio ,,Minties“ gimnazija, mokytoja – Janina Gedvilienė).

***
Prie pat dangaus jau tūkstančius metų stūksojo kalnas, bet jis negalėjo nieko papasakoti, jis neregys. Jo akmenines
akis dengė storas ledo sluoksnis. Netikėtai pačiame šio kalno viršuje ėmė tirpti sniegas. Vienas po kito maži lašeliai skynėsi
sau kelią į apačią. Iš pradžių buvo šaltinis, vėliau mažas upeliūštis, bet galiausiai jis virto didele ir šniokščiančia upe. Toje upėje
gyveno žuvys, ištisi žuvų miestai įsikūrė dumbliuose, kriauklėse, tarp uolų. Prie kranto atsigerti ir susirasti maisto ateidavo
žvėrys. Daug vėliau, kai gilės išaugo į storus ąžuolus, čia atsikraustė žmonės. Jie buvo geri, medžiojo tik tiek, kiek jiems reikėjo,
sodino ir pjovė, jonvabalius laikė medžių dvasiomis, meldėsi upei, o ši klausė jų maldų. Ji maitino visa, kas buvo gyva.

Nakties tamsa buvo sodri, beveik neperregima, danguje nesimatė nei piemens, nei jo ganomų avelių. Žinodami, jog
šią naktį dangaus šviesa jų neapsaugos, žmonės nešėsi ugnį. Ji gąsdino ir vijo šalin tamsos būtybes. Piktos ir alkanos jos
slankiojo aplink laukdamos, kol tamsa pasmaugs ugnį ir deglai taps nuogi, palikdami žmones jų valiai, tačiau nepaisant to,
nė vieno veidu neperbėgo baimės šešėlis, jis vienintelis galėjo užgesinti liepsną.
Oras buvo pritvinkęs smilkalų ir ugnies kvapų, jie smelkėsi į medžius, samanas, žolę, taip pat į tyliai besikilnojančias
einančiųjų krūtines. Kvapai tik dar labiau sustiprino tvyrantį tvankumą, todėl su kiekvienu žingsniu kojas buvo vis sunkiau
atplėšti nuo žemės. Nešlamėjo net medžių lapai, pėdos, smingančios į minkštą miško paklodę, beveik nesukėlė jokio garso.
Taip eidami, apsigaubę baltomis lininėmis skraistėmis, o virš galvų nešdami plazdančią ugnį, žmonės priminė ieškančias
kelio vėles. Tyliai, lyg bijotų ką nors prižadinti, jie toliau brovėsi į miško tankmę.
Netrukus stingdančią tylą išvaikė upės šniokštimas. Tyli vandens muzika su kiekvienu žengtu žingsniu vis garsėjo.
Prieky ėję žili seniai sulėtino žingsnį, taip leisdami suprasti, jog dabar reikia saugotis grumstų ir įdubų, mažesni vaikai buvo
paimti ant rankų, kad neužsigautų užkliuvę ar paslydę. Dabar liepsnojančius deglus nešė vyrai, nors nuo seno tikėta, jog
deglas moters rankose šviečia ryškesne šviesa, o ugnis – karštesnė.
Priėję upės krantą, žmonės sustojo puslankiu, deglus jie įbedė į šlapią žemę, tačiau nepaliko vienų, nes kelias
atgalios buvo ilgas, o aušra – toli. Piktosios be ugnies neleis ramiai sugrįžti. Nakties tylą sudrumstė giesmės. Jos skambėjo
upei. Žmonėms atrodė, kad giesmės ją pamalonina, nes balsai vis sugrįždavo atgal, ir atrodė, kad pati upė ir visas miškas
gieda kartu su jais. Ant mažyčių plaustelių buvo dedami vaisiai, papuošalai, brangūs akmenys. Be jokio gailesčio turtai buvo
padovanoti upei, srovė nusinešė viską tolyn per kelias akimirkas. Į tamsų dangų dar kurį laiką kilo giesmės, vėliau jos nutilo
ir vėl buvo girdėti tik upės šniokštimas. Balti nakties žmonės su ryškiais deglais išnyko miško glūdumoje taip pat tyliai, kaip
ir atėjo.
***
Mažytis šviesos vabalėlis plakė trumpais sparneliais ir praskrido pro pat mergaitės akis.
Ji vis bandė jį pagauti, tačiau kiekvieną mėginimą lydėjo nesėkmė. Paskutinę sekundę medžio
dvasia vis nuskrisdavo prie kurio nors kito augalo.
,,Kaip pasisekė medžiui, kad jo dvasia gali keliauti, kur panorėjusi, juk turėtų būti taip
nuobodu amžinai stovėti toje pačioje vietoje,“ – galvojo mergaitė.

8

Ji priėjo prie juodomis uogomis pasipuošusio krūmo, ant kurio
lapų dabar tupėjo šviesos vabalėlis. Kitaip nei prieš tai, dabar mažylė
stengėsi eiti artyn kuo tyliau, kad nakties žibintas nepajustų jos
besiartinant. Taip ir nutiko. Vabalėlis tupėjo kaip tupėjęs, jo
sparneliai nejudėjo. Pailgą jo kūną buvo sunku įžiūrėti, tačiau
žybčiojanti uodega aiškiai matėsi vakaro prieblandoje. Pagalvojusi,
jog gali užgauti medžio dvasią, mergaitė neėmė jo į rankas. Juk
susižeidus dvasiai, medis numirtų.
— Gabija! Gabija! – Tolumoj šaukė moteriškas balsas.
Išgirdusi savo mamos balsą mergaitė krūptelėjo ir išgąsdino
šviesos vabalėlį. Jis nuskrido ir pasislėpė kažkur medžių lapuose.
Mažylė grįžo į savo gyvenvietę, tylią ir ramią, jau apgaubtą
besiartinančios nakties šešėlių.
Laikas bėgo. Metai keitė metus ir viskas kito. Upė nuseko, beveik nebeliko medžių (kartu su jais išnyko ir jonvabaliai), o
vietoj jų į žemę buvo sodinami negyvi namai iš šalto metalo, kieto mūro, stiklo ir plastmasės. Saulė retai kada prasibraudavo
pro storus debesis, todėl dienos čia beveik visada buvo apniukusios. Pasikeitė ir žmonės...
Dabar jie be baimės vaikščioja tamsoje, nes piktosios pačios vengia juos sutikti. Susirgo ne tik žmonių kūnai, bet ir
širdys, o galbūt, jie jas išsirovė kartu su medžiais.
Betoninio miesto pašonėj.
Draskydami dangų plaukė tamsūs debesys. Pro storą jų sluoksnį niekaip negalėjo prasiskverbti net menkiausias
saulės spindulėlis, todėl diena buvo pilka ir niūri. Nušiurę medžiai dar labiau stiprino šį įspūdi, silpnus jų kamienus prie
žemės lenkė piktas vėjas, tačiau belapės šakos negalėjo net sudejuoti. Pusiau gyvi, pusiau mirę, jie stovėjo ir laukė meto,
kai juos pačius ištiks brolių likimas. Brolių, iš kurių dabar liko tik paminklus primenantys kelmai.
Vis dėl to vienas dalykas mieste augo... betoninės, stiklinės, metalinės konstrukcijos su lyg kiekviena diena kilo vis
aukštyn ir aukštyn. Jos pjaustė dangų tarsi aštrūs peiliai, o negyvos jų akys stebėjo viską ir nebuvo vietos, kur galėtum
pasislėpti nuo šiurpaus ir krūtinę rėžiančio aklų akių žvilgsnio. Žmonės dabar gyveno kitaip. Kiekvieną laisvą sekundę jie
slėpėsi savo namuose, kad nereikėtų eiti į lauką ir kvėpuoti suodinu oru, kuris medžius vertė negyvais stabais, o juos pačius
sargdino baisiomis, dažniausiai nepagydomomis ligomis. Kiek tolėliau, už miesto, visgi augo keli sveikesni medžiai. Kadaise
šioje vietoje buvo srauni upė, tačiau dabar liko tik mažas upeliūkštis, tekantis negilia vagele. Čia mėgsta žaisti vaikai.
Dažniausiai jie kariauja vienas prieš kitą, jų ginklai - šakos ir besimėtantys akmenys. Vieno tokio žaidimo metu berniukai
atrado ant seklumos užkliuvusią gyvą žuvį. Pasiėmęs akmenį, vyriausias berniukas trenkė juo žvynuotajai. Šį smūgį
palydėjo susižavėję šūksniai. Jų tuščiose akyse nebuvo matyti jokio jausmo. Netgi džiaugsmo... Greitai pamiršę žuvį, dabar
jau nebegyvą, jie toliau tęsė savo karą.
Pabaiga.
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AKCIJOS

Mano miestas be pavojingų atliekų!
Lietuvoje per praėjusius metus į rinką buvo išleista apie 580 tonų galvaninių
elementų. Juos surenkant atskirai ir perdirbant pakartotinai gali būti panaudotos tokios
vertingos medžiagos kaip manganas, cinkas, geležis, švinas ir kitos.

Deja, tik kas

dvidešimta nupirkta baterija sugrįžta perdirbimui, likusios yra gamtoje, nes dauguma
gyventojų dar nėra įpratę rinkti ir į specialius konteinerius atnešti panaudotus
galvaninius elementus. Dėl šios priežasties mūsų mokykla prisijungė prie konkurso
„Mano miestelis be pavojingų atliekų“, kurio pagrindinis tikslas yra skatinti moksleivius
neišmesti panaudotų nešiojamųjų baterijų (galvaninių maitinimo elementų), nešiojamų
akumuliatorių ir nenaudojamos elektros ir elektroninės įrangos bet kur, o atnešti į
mokykloje esantį 66 kabinetą, kuriame yra surenkamos baterijos. Rūšiuoti nešiojamas baterijas ir akumuliatorius yra svarbu,
nes jie yra perdirbami, o pakartotinai išgauti elementai bei rūgštys panaudojami naujų baterijų gamybai arba kitiems plataus
vartojimo gaminiams. Buityje susidarančios pavojingos atliekos (baterijos, akumuliatoriai, buitinė elektros ir elektroninė
įranga) savo sudėtyje turi aplinkai kenksmingų medžiagų. Šios medžiagos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius
vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai. Todėl rinkdami ir rūšiuodami atliekas ne tik tausojame aplinką,
bet saugome ir savo sveikatą. Užduotis visai nesudėtinga ir tikrai verta pasistengti, nes

net vienuolikos mokyklų

moksleiviai, surinkę daugiausiai atliekų, bus apdovanoti pažintinėmis ekskursijomis į aplinkosauginius objektus.
Paskubėkime, nes šis konkursas vyksta tik iki gegužės mėn. 15 d.
Straipsnį pagal www.zalvaris.lt ir www.gia.lt parengė Karolina Mikoliūnaitė, I e kl.,
konsultavo fizikos mokytoja Daiva Stančiauskienė

Pasitinkome švaresnį pavasarį!
Jau penktus metus vykstanti kasmetinė visuotinė savanorystės švarinimosi akcija „Darom 2012“ balandžio 20 d. sukvietė ir
mūsų gimnazijos visus pirmokus gelbėti nuo šiukšlių viešąsias miesto erdves ir miškus. Ia, I b ir I e kl. mokiniai,
vadovaujami mokytojų J.Ivanauskienės, R.Paukštytės ir R.Asanavičiaus, tvarkė aplinką prie ,,Maximos‘‘ ir už gimnazijos
stadiono, o I c ir I d kl. gimnazistai kartu su vadove I.Mašauskiene pasišovė išvalyti Žaliosios girios plotelius. Net tądien
prapliupęs lietus nesutrukdė iki galo įgyvendinti šio gražaus ir kilnaus tikslo. Po įvykdytos misijos mokiniai jautėsi puikiai
ir džiaugėsi galėdami bent jau taip išgelbėti gamtą, o mokytojus džiugino ne tik begalinis jų auklėtinių noras prisidėti prie
šios gražios akcijos, bet ir nemažas kiekis surinktų šiukšlių. Taigi, patariame visiems, nešiukšlinti gamtos, rūšiuoti
atliekas, kad pasitiktume švaresnį ir dar žalesnį pavasarį!
Simonas Šapola, Ie kl.
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TYRIMAS
Kiek žalingų įpročių turinčių pirmokų mokosi šįmet?
Psichologė A.Diržinauskienė atliko apklausą, kurios tikslas buvo išsiaiškinti, kiek
mūsų gimnazijos pirmokų rūko, vartoja narkotines medžiagas ir alkoholį. Apklausta 112
pirmokų - 62 berniukai ir 50 mergaičių. Gauti rezultatai buvo tokie: rūko 13 (21 % )
berniukų ir 8 (16 %) mergaitės, vartoja narkotines medžiagas 13 (21%) berniukų ir 2 (4%)
mergaitės, alkoholį - 43(69%) berniukai ir 44(88%) mergaitės. Iš tyrimo paaiškėjo, kad šiais
metais į mokyklą atėjo mažiau rūkančių pirmokų, nei praėjusiais metais, tačiau padaugėjo
berniukų, vartojančių narkotines medžiagas. Mergaičių skaičius gerokai mažesnis, negu
praeitais metais.
Karolina Mikoliūnaitė, Ie kl.

SPORTAS
Labai didžiuojamės ir sveikiname gimnazijos vaikinų krepšinio komandą, iškovojusią II vietą Lietuvos
moksleivių vaikinų krepšinio čempionate „Manija”.
Tam, kad iškovotų teisę varžytis Lietuvos
moksleivių vaikinų krepšinio čempionato „Manija“
finalinio ketverto varžybose, mūsų krepšininkams
reikėjo įveikti net keturis čempionato etapus.
Pirmajame etape mūsiškiai buvo stipriausi
tarp visų Panevėžio miesto bendrojo lavinimo
mokyklų. Finale jie įveikė 5-osios gimnazijos
moksleivius ir iškovojo kelialapį į antrąjį etapą.
Jame nugalėję Kupiškio miesto atstovus, pateko į
trečiąjį etapą.
Šiame čempionato etape dalyvavo 12
komandų, jos buvo suskirstytos į du pogrupius. Mūsų gimnazistai A grupėje jėgas išbandė su Marijampolės, Vilniaus, Molėtų,
Švenčionėlių, Varėnos miestų gimnazijomis. Pogrupyje užėmę antrą vietą jie pateko į ketvirtfinalį. Jame įveikę Palangos
„Senosios“ gimnazijos atstovus iškovojo kelialapį į finalinio ketverto varžybas.
Balandžio 21-22 d. Marijampolėje vyko finalinio ketverto varžybos. Mūsų komanda pusfinalyje susitiko su Šiaulių Stasio
Šalkauskio gimnazijos komanda ir ją nugalėjo rezultatu 106:91. Finale dėl čempionų titulo mūsų varžovais buvo Marijampolės
Rygiškių Jono gimnazija. Po įtemptos kovos pralaimėta 83:85.
Gimnazijai atstovavo: Karolis Šilinskas, Paulius Kamarauskas. Eimutis Strolė, Edvinas Misiūnas. Egidijus Jasėnas,
Mantvydas Vaitkus, Laurynas Ilčiukas, Rokas Jankauskas, Paulius Užkurėlis, Deividas Pogužinskas, Žygimantas Šimonis,
Mantas Matevičius ir Benas Nakutis.
Komandos treneris – Vladas Taučius, vadovas - Egidijus Samas. (žr. nuotraukoje).
Pasibaigus čempionatui buvo paskelbti ir geriausi žaidėjai. Geriausiu „Minties“ gimnazijos žaidėju išrinktas E.Misiūnas. Į
simbolinį geriausiųjų penketą pateko D.Pogužinskas.
Balandžio 19 d. gimnazijoje vyko draugiškas tinklinio turnyras Panevėžio ,,Minties‘‘ gimnazijos taurei laimėti. Buvo
pakviestos visos miesto gimnazijos. Vyko įtemptos varžybos, nes tarpusavyje rungėsi labai stiprios komandos. Deja, šįkart nuo
mūsų fortūna nusisuko. Taurę išsivežė Balčikonio gimnazija.
Sveikiname 2011-2012 m. Panevėžio miesto mokyklų rinktinių lengvosios atletikos kroso estafečių komandos
nugalėtojus: Grėtą Dainavičiūtę ir Dianą Pušnytę iš 1a kl., Ievą Dobregaitę ir Rytį Grašį iš 2c kl., Deividą Katelę iš 3f kl.,
Joaną Sakalauskaitę ir Žymantą Savicką iš 4d kl., Mantą Jarmalavičių iš 4j kl.
Sporto žinias parengė Artūras Kalenda, Ie kl.
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LAISVALAIKIUI

Horizontaliai:
1. Daiktas, skirtas galvos apsaugojimui nuo sumušimų
avarijų ar griuvimų metu.
4. Kelių eismo taisyklės sutrumpintai.
5. Vieta kur susikerta du keliai.
6. Priemonė (mašinoje), padedanti apsisaugoti nuo
stipraus smūgio ar sutrenkimo. Šia priemone naudotis
privaloma, už jos nenaudojimą taikomos baudos.
8. Daiktas, šviečiantis trimis spalvomis, kuris padeda
kelyje laikytis tvarkos ir saugumo.
11. Žargoniškai vadinamas kelio ženklas, draudžiantis
pro jį važiuoti toliau.
12. Daiktas, atspindintis šviesą.
13. Mašinos detalė, padedanti sustoti.
16. Skaičius (tiek metų sulaukus, gali važinėtis dviračiu
be dviratininko pažymėjimo).
20. Pėsčiųjų arba dviratininkų takas šalia gatvės.

Vertikaliai:
2.Daiktas, padedantis kelyje orientuotis, rodantis ką daryti.
3. Priemonės, skirtos apsisaugojimui.
7. Tai, ko mes visi laikomės, kad būtume saugūs kelyje.
9. Juosta, kuri skiria kelią.
10. Tam tikra vieta važiuoti tik dviračiams.
14. Pusė, į kurią reikia pažiūrėti pirmiausia, kai eini per perėją.
15. Skaičius (tiek metų sulaukus, gali gauti dviratininko pažymėjimą ir važinėtis dviračiu).
17.Vieta žmonėms pereiti per gatvę.
18. Vienas iš būtinų dalykų važiuojantiems dviratininkams naktį (ją reikia vilkėti).
19. Ženklas, leidžiantis važiuoti tik rodyklių kryptimi.
Atsakymų ieškokite kitame numeryje!
Sukryžiavo Žygimantas Kriščiūnas, Ic kl.

Šį laikraščio „Pertrauka“ numerį išleido ir platino jaunieji korespondentai:
Karolina Mikoliūnaitė, Ugnė Jakaitytė, Martyna Mikeliūnaitė, Simonas Šapola , Artūras Kalenda, Aušrinė Kielaitė ir Ovidijus Antanaitis.
Redaktorė: lietuvių k. mokytoja Vaida Batavičienė.
Maketuotoja: IT mokytoja Inga Rulienė.
Laikraštį padaugino Gintas Gelžinis.
Gimnazijos adresas: Kniaudiškių g. 40, Panevėžys LT – 37119
Laikraštį ,,Pertrauka‘‘ galima perskaityti ir internete: http://www.mintis.panevezys.lm.lt/mokykla/tradicijos.htm
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