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 Leidžia Panevėžio ,,Minties‘‘ gimnazijos gimnazistai  2012 m. birželis 

METŲ GERIAUSIEJI
Jau kelintus metus iš eilės Panevėžio Muzikiniame teatre vyksta Padėkos vakaras. Jame yra apdovanojami mūsų
mokyklos geriausi mokiniai ir mokytojai. Balandžio 26 d. šių metų mintiečiu paskelbtas abiturientas (IV d)
Hermanas Pribušauskas, metų pirmoke išrinkta Ieva Petraitytė ( I a kl.), metų antroku - Domas Stipinas (II b kl.),
metų trečioku - Eimantas Venslovas (III b kl.), metų ketvirtoku tapo Jonas Meidus (IVg kl.), o metų mokytoja
išrinkta Ramutė Stasevičienė. Sveikiname nugalėtojus!
Pakalbinome laimėtojus, norėdami sužinoti, kaip jie jaučiasi tapę laureatais.

METŲ MOKYTOJA - RAMUTĖ STASEVIČIENĖ
Kaip jaučiatės pelniusi šį apdovanojimą?
Džiaugiuosi pasitikėjimu ir įvertinimu, bet jaučiuosi nejaukiai, nes kiekvienas gimnazijos mokytojas savo
veikloje yra vertas būti metų mokytoju. Tik vienų darbas yra daugiau matomas, o kiti dirba tyliai,
nuoširdžiai ir atsakingai.
Ar tikėjotės laimėti?
Negalvojau apie tai nes, esu viena iš vakaro organizatorių ir praėjusiais metais buvau skatinimo darbo
grupės vadovė.
Kaip į jūsų laimėjimą reagavo draugai, šeima?
Namiškiai labai sveikino, džiaugėsi.
Ką reikia daryti norint gauti šį apdovanojimą?
Dirbti, imtis iniciatyvos, kurti idėjas, bet jos būtų bevaisės, jei kiti neprisidėtų. Šį titulą reikėtų dalinti
visiems.
Ko palinkėtumėte norintiems tapti metų mokytoju?
Mylėti visus.
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METŲ MINTIETIS – HERMANAS PRIBUŠAUSKAS
(IV d klasė):

IEVA PETRAITYTĖ – METŲ PIRMOKĖ (I a klasė):
Kaip jautiesi pelniusi šį apdovanojimą?
Jaučiuosi puikiai, jausmas kažkoks nepaprastas, toks
kurio dar neteko patirti gyvenime.
Ar tikėjaisi laimėti?
Šio apdovanojimo tikrai nesitikėjau gauti, dėl visai
paprastos priežasties: maniau, kad už mane yra
tikrai geresnių mokinių, kurie yra nusipelnę gauti šį
apdovanojimą.

Kaip jautiesi pelnęs šį apdovanojimą?
Pelnęs šį apdovanojimą, aš jaučiuosi pagerbtas visos
gimnazijos bendruomenėje.
Ar tikėjaisi laimėti?
Kai visą renginį rengėme, aš net nenutuokiau, kad yra
įsteigta dar viena papildoma nominacija ,,Metų
mintietis", visi sugebėjo viską išlaikyti paslaptyje, ir
taip, kad aš nepastebėčiau.
Kaip į tavo laimėjimą reagavo draugai, šeima?
Po nominanto paskelbimo mama apsiverkė, bet man
buvo džiugu matyti, kad mama verkė ne skausmo ar
kokiomis kitomis, bet džiaugsmo ašaromis. Draugų
reakcijos aš nespėjau išvysti, tačiau tikrai jie reagavo
nesmerktinai.
Ką reikia daryti norint gauti šį apdovanojimą?
Norint gauti šį apdovanojimą, reikia įdėti šiek tiek
darbo gimnazijoje, palaikyti šiltus, draugiškus
santykius bendruomenėje, aktyviai dalyvauti visuose
renginiuose ir užklasinėje veikloje.
Ko palinkėtum norintiems tapti metų mintiečiu?
Palinkėti norėčiau visada surasti viskam laiko,
nesvarbu, kiek beužtruktum, turi suspėti viską atlikti
iki galo. Gajus Julijus Cezaris yra pasakęs: ,,Veni, vidi,
vici!", aš manau, kiekvienas turi stengtis tai įvykdyti
iki galo.

Kaip į tavo laimėjimą reagavo draugai, šeima?
Į mano laimėjimą namiškiai bei draugai reagavo
labai panašiai: visi sveikino, džiaugėsi kartu su
manimi, bet, žinoma, buvo aštrių žodžių iš
aplinkinių, ne mano draugų, tačiau į juos nekreipiau
ir nesiruošiu kreipti dėmesio, nes jei laimėjau šį
apdovanojimą, vadinasi, esu to verta.
Ką reikia daryti norint gauti šį apdovanojimą?
Šį apdovanojimą norint gauti reikia turėti labai
didelį norą jo siekti, dalyvauti mokyklos renginiuose,
olimpiadose, gerai mokytis, būti draugiškai,
entuziastingai, į gyvenimą žiūrėti su šypsena ir
matyti tik tai, kas gera.
Ko palinkėtum norintiems tapti metų pirmoku?
Norintiems
ar
norinčioms
tapti
metų
pirmoku/pirmoke palinkėčiau nebijoti visur
dalyvauti, siekti savo tikslų ir tiesiog būti pačiu
savimi!

DOMAS STIPINIS – METŲ ANTROKAS (II b klasė):
Kaip jautiesi pelnęs šį apdovanojimą?
Jaučiuosi gerai, truputį keista, kad iš tiek daug
antrokų išrinko būtent mane, apdovanojimas ir
dabar puikuojasi ant mano stalo.
Ar tikėjaisi laimėti?
Laimėti tikrai nesitikėjau, nes nemanau, kad esu
vertas šio apdovanojimo, galvojau, kad yra daug
kitų antrokų, dar labiau nusipelniusių mūsų
gimnazijai.
Kaip į tavo laimėjimą reagavo draugai, šeima?
Apdovanojimu nesigyriau, tad apie jį žino tik
artimiausi draugai. Visi iškart sužinoję puolė mane
sveikinti.
Ką reikia daryti norint gauti šį apdovanojimą?
Manau, norint gauti šį apdovanojimą, reikia
puoselėti mūsų mokyklą, neužmiršti mokslų, taip
pat aktyviai dalyvauti mokyklos renginiuose, padėti
juos rengti bei turėti artimą žmogų, kuris tave
palaikytų.
Ko palinkėtum norintiems tapti metų antroku?
Linkiu visiems sėkmės ir nuoširdžiai dirbti 2
gimnazijos labui.

EIMANTAS VENSLOVAS – METŲ TREČIOKAS
(III b klasė):
Kaip jautiesi pelnęs šį apdovanojimą?
Laimingas. Juk kiekvienam būna labai smagu, kai
tavo darbas yra pastebimas ir įvertinimas.
Ar tikėjaisi laimėti?
Laimėti iš tiesų nesitikėjau, nes praeitais metais
jau buvau metų antrokas ir antrus metus iš eilės
gauti šį titulą atrodė neįmanoma. O be to, buvo
nemažai nominantų, kurie taip pat buvo labai
aktyvūs ir šiais metais parodė, ką sugeba. Taigi
man tai buvo netikėta.
Kaip į tavo laimėjimą reagavo draugai, šeima?
Šeima, žinoma, labai džiaugėsi ir buvo
patenkinta mano pasiekimais. Jie netgi gyrėsi
kietiems ir didžiavosi manimi. Draugai taip pat
pagyrė ir pasveikino mane su šiuo
apdovanojimu.
Ką reikia daryti norint gauti šį apdovanojimą?
Neužtenka vien tik gerai mokytis. Reikia būti
atsidavusiam gimnazijai, tau turi rūpėti
gimnazijos garbė. Reikia prisidėti prie renginių
organizavimo, dalyvauti olimpiadose, būti
aktyviam gimnazijos popamokinėje veikloje.
Ko palinkėtum norintiems tapti metų
trečioku?
Nebijoti parodyti savo sugebėjimų ir svarbiausia
- aktyviai visur dalyvauti, nors tai gali atrodyti
neįdomu ar nuobodu, tačiau patikėkit, tikrai taip
nėra. Visada būna linksma, sužinai kažką naujo,
susipažįsti su įdomiais žmonėmis ir gerai praleidi
laiką.

JONAS MEIDUS – METŲ KETVIRTOKAS (IVg klasė):
Kaip jautiesi pelnęs šį apdovanojimą?
Gerai jaučiuosi, kaip ir kiekvienas gyvas žmogus, gavęs
apdovanojimą. Jaučiuosi įvertintas. Kai atėjau į šią
mokyklą, iš pradžių buvau, kaip ir visi „rutininiai“
moksleiviai, pamėgę nuobodžią gyvenseną, niekuo
neišsiskiriantys. Bet užteko nueiti į keletą vyresniosios
kartos mokyklos aktyvo organizuojamų renginių, ir
supratau, kad ir aš norėčiau išsiskirti iš nuobodžios
minios ir ateityje kažką nuveikti mokyklos labui.
Galbūt galiu, kad užsibrėžiau sau tokį tikslą. Manau, aš
jį įgyvendinau ir nepraleidau mokykloje laiko
nuobodžiai.
Ar tikėjaisi laimėti?
Apdovanojimai, atvirai pasakius, manęs per daug
nedžiugina. Visada būdavo geriau išgirsti pagyrimą iš
patyrusių mokyklos bendruomenės narių, paskatinimą
eiti toliau. Manyčiau, tik jų dėka taip toli ir nuėjau.
Džiaugiuosi, kad sugebėjau save įkvėpt padaryti nors
kažką mokyklos labui, kad nelikau neįdomių žmonių
tarpe, kurie nekuria, tik vykdo. Džiaugiuosi, kad
neapleido manęs pareiga atstovauti mokyklai, bet
kokiame pasitaikiusiame renginyje. Paskutiniai metai
buvo labiausiai užimti. Sudalyvavau daugybėje
renginių, konkursų, kartais pervargdavau, bet
supratau, kad kuo daugiau esu užsiėmęs, tuo labiau
viską ir visur suspėju.
Kaip į tavo laimėjimą reagavo draugai, šeima?
Draugai siūlė su humoru atsakyti jums į šituos
klausimus, bet, manau, prisijuokauju ir taip dažnai...
Ką reikia daryti norint gauti šį apdovanojimą?
Svarbiausia, jeigu ateityje norite pasiekti kažko
daugiau, nesvarbu kokioje srityje, stenkitės padaryti
nors šiek tiek daugiau, negu sugebate ir sėkmė
garantuota.
Ko palinkėtum norintiems tapti metų ketvirtoku?
Svarbiausia mokėti klausytis ir priimti kritiką iš mūsų
mokyklos mokytojų, kuriuos aš dar ilgai prisiminsiu,
kaip „superinius“ žmones, kurie man labai padėjo ir
kuriems aš jaučiu visapusišką pagarbą ir kaip
žmonėms, ir kaip mokytojams.
Dėkojame visiems pašnekovams, kad pasidalinote
savo mintimis su gimnazijos laikraščio ,,Pertrauka‘‘
skaitytojais. Linkime Jums ir toliau būti pačiais
geriausiais visur ir visada!
Pašnekovus kalbino Karolina Mikoliūnaitė, I e kl.
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NUMERIO VIEŠNIA
Jos kambarėlis (niekaip negaliu jo pavadinti kabinetu, - pernelyg oficialiai
skamba) niekada nebūna tuščias. Į jį veržte veržiasi Jos mokiniai, o užbėgusi vos
minutėlei kokia kolegė dažniausiai užsisėdi prie garuojančio puodelio kvapnios
kavos... Gal todėl, kad Jos gerumas - neišsemiamas, jos laikas, dovanojamas
kitiems - nesuskaičiuojamas, visi, apglėbti jos nuoširdaus dėmesio, pasijunta
svarbūs. Kokie taiklūs buvo kadaise Jos tėveliai, padovanoję savo dukrai angelo
vardą - Angelė... O šią gegužę Angelė Vabalienė paminėjo jubiliejinę sukaktį,
todėl skubame pasidalinti Jos neįkainojama patirtimi.
Dosjė:
Gimė: 1952 metų pavasarį, kai kaštonai uždegė milijonus žvakių ir dėl to išprotėjusios vyšnios dabinosi jaunamarčių
nuometais.
Mokėsi: Baigiau Raseinių II-ąją vidurinę mokyklą ir studijavau ŠU logopediją ir specialiąją pedagogiką.
Pedagoginė veikla/pasiekimai: 38-erius metus dirbu pedagoginį darbą. Esu specialioji pedagogė ekspertė.
Šeiminė padėtis: 38-erius metus ištekėjusi, užauginau dukrą Jurgą ir sūnų Justiną, kurie baigę mokslus sėkmingai dirba
Lietuvos labui ir nesiveržia į užsienius.
Pomėgiai: Knygos, kelionės, šokis, bendravimas su draugais ir šėliojimas su dviem fantastiškom anūkėlėm - Vaiva ir Dorotėja.
Gegužės 23-iąją pasitikote gražų jubiliejų. Kas Jums dabar yra svarbiausia?
Visada man svarbiausia buvo mano šeima: joje randu ramybę, paguodą, gražiausias akimirkas. Kitas svarbus dalykas – darbas.
Kai jis mielas – į jį einu jau tiek metų kaip į šventę. Myliu kolegas – jie man tarsi mano antroji šeima. Vis dėlto „Mintyje“ dirbu
jau 20 metų – tai mano antrieji namai.
Kuo Jums įdomus pedagoginis darbas? Ar niekada nesigailėjote pasirinkusi tokį kelią?
Neįsivaizduoju savęs kitame darbe. Esu laiminga, kad nesuklydau. Nieko nėra nuostabesnio, kaip būti kasdien greta jaunų
žmonių. Jie neleidžia pasenti...
Turite didžiulę pedagoginio darbo patirtį. Kas Jums labiausiai šiandieninėje mokykloje neduoda ramybės, kelia nerimą?
O kas padeda, pakylėja, įkvepia dirbti?
Kai jautiesi reikalingas – tai norisi kalnus nuversti, o jei dar mokinys padėkoja ar prašo pagalbos, nori išmokti, sužinoti – dieną
naktį šalia sėdėtum ir padėtum – tai didžiausias džiaugsmas.
Nerimą kelia kai kurių jaunuolių nerūpestingumas, vertybių nesuvokimas, abejingumas, susvetimėjimas, neturėjimas siekių ir
tikslų, vienadieniškumas, pareigingumo stoka.
Pedagogas moko ne tik vaikus, bet ir pats daug iš jų išmoksta. Ko Jus išmokė Jūsų mokiniai?
Žaviuosi jaunimo optimizmu, gebėjimu išnaudoti jaunystę, pasitikėjimu savo jėgomis. Mokiniai man neleidžia pasenti,
„mažinti, lėtinti tempą“, aš nuolat turiu gyventi jų džiaugsmais ir rūpesčiais, kad būčiau lygiavertė mūsų diskusijose.
Esate be galo mylima savo kolegų, mokinių. Kokia Jūsų paslaptis?
Nėra paslapties. Aš myliu visus žmones. Myliu juos tokius, kokie jie yra – jie man visi labai geri ir be galo gražūs. Tik reikia tai
kiekviename pamatyti. O pamatyti reikia tik panorėti... Ir dar – reikia kiekvienam turėti atsargoje gerą žodį ir šypseną...
Kokią knygą dabar skaitote?
Be knygos negaliu pragyventi nė dienos. Miegamajame ant spintelės visada laukia krūvelė knygų. Ir labiausiai pavargusi
negaliu užmigti neperskaičiusi nors lapo... Dabar, artėjant atostogoms, užplūdo noras kažko „už širdies griebiančio“. Skaitau
aktorės Doloresos Kazragytės esė „Ramybės nerimas“.
Ar jau suplanavote savo vasaros atostogas? Kaip jas praleisite?
Šiemet toli nevažiuosiu. Lietuvoje. Būtinai prie jūros. Paskui lankysiu visus savo gimines, nes seniai juos mačiau, o yra ir tokių,
kuriuos reikia skubėti aplankyti, kad netektų gailėtis, jog pavėlavau...
Dėkojame, kad paaukojote savo brangų laisvalaikį. Linkime Jums geros sveikatos, kad galėtumėte visiems dalyti savo
energiją!
Kolegę kalbino Vaida Batavičienė
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Ketvirtokams nuaidėjo
paskutinis skambutis
Gegužės 25 d. mūsų ketvirtokams nuskambėjo paskutinis mokyklos
skambutis. Nenumaldomai artėja diena, kai jie užvers mokyklos duris ir
įžengs į suaugusiųjų pasaulį. Mūsų mokyklą baigs 278 šaunūs mokiniai.
Šventinė nuotaika jautėsi jau dieną prieš renginį. Trečiokai ruošė, puošė ir
visaip gražino mūsų mokyklą ir ketvirtokų auklėtojų kabinetus. Šventės
dieną ketvirtokai, apsirengę gražiais šventiniais drabužiais, į mokyklą atvyko
apie 10 valandą ryto. Kartu su auklėtojais jie apėjo simbolinį ratą mokyklos
kiemelyje. Po to jiems vyko mylimiausio mokytojo, o vėliau ir auklėtojo
pamokos. Ketvirtokus ketverius metus globojo K.Paškevičius, J.Šulskienė, D.Stančiauskienė, R.Švelnienė,
D.Gronskienė, L.Klimkevičienė, Z.Mokūnienė, R.Vezbergienė, E. Noreikienė ir E.Stasevičiūtė. 13.00 val. šventinis
renginys buvo pratęstas Bendruomenių rūmuose.
Ta proga pakalbinome ketvirtokų aukėtojus, norėdami sužinoti, ką jie mano apie savo išleidžiamus ugdytinius.
„PERTRAUKA“: Kuo ypatingi jūsų auklėtiniai? Ką gražaus apie juos
galėtumėte pasakyti?
K.Paškevičius, IV a kl. auklėtojas: „Kūrybingi, išradingi, originalūs. Linkiu
gerai išlaikyti egzaminus ir įstoti į universitetus.“
J.Šulskienė, IV b kl. auklėtoja: „Labai išradingi, sumanūs, linksmi, mylintys
mokyklą ir mokytojus, nuostabūs ir nepakartojami. Visiems linkiu sėkmės
egzaminuose ir gyvenime!“
D.Stančiauskienė, IV c kl. auklėtoja: „Linksmi, laimingi, mieli ir kūrybingi
žmonės. Linkiu, kad vystytųsi jų atsakingumo jausmas.“
R.Švelnienė, IV d kl. auklėtoja: „Nuoširdūs, draugiški, patys geriausi vaikai!
Aš juos myliu!“
D.Gronskienė, IV e kl. auklėtoja: „Labai draugiški, sportiški, šilti, mieli.
Linkiu, kad išsipildytų jų svajonės. Norėčiau, kad neemigruotų į užsienį, o
liktų Lietuvoje.“
IV h kl. auklėtoja Regina Vezbergienė

Z.Morkūnienė, IV g kl. auklėtoja: „Gana savarankiški, gerbiantys savo ir kitų nuomones, organizuoti, labai
mylintys savo auklėtoją. Jaučiu didelę šilumą iš jų pusės.“
R.Vezbergienė, IV h kl. auklėtoja: „Labai geri, mieli, draugiški. Bus gaila išsiskirti.“
E.Noreikienė, IV j kl. auklėtoja: „Labai vieningi, net ir prikrėtę kiaulysčių, moka gražiai šypsotis. Nors ir suaugę,
tačiau išlaikę vaikišką gebėjimą žaisti ir džiaugtis smulkmenomis. Moka vertinti žmones ne pagal piniginės storį, o
pagal širdies platumą. Manau, kad bus šaunūs žmonės.“
E.Stasevičiūtė, IV k kl. auklėtoja: „Nuoširdūs, šilti, geri, galbūt moksluose nelabai sekasi, tačiau jie stengiasi, yra
aktyvūs, dalyvauja įvairiuose renginiuose. Manau, užaugs gerais žmonėmis.“
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Keletas abiturientų atsiliepimų apie mokyklą:
,,PERTRAUKA‘‘: Ar sunku bus palikti mokyklą?
Ar norėsis į ją sugrįžti?
Indrė Čiūraitė, IVc kl. mokinė: ,,Žinoma,
sunku. Labai skaudu prisiminti vaikystę, o dar
skaudžiau susitaikyti su tuo, kad reikia išeiti į
gyvenimą, būti savarankiškam. Norėčiau
mokytis mūsų mokykloje visą gyvenimą. ‘‘
Justinas Ardinavičius, IVd kl. mokinys: ,,Tai
žinoma, kad sunku.  Sugrįžti ne tik norėsis,
bet ir grįšiu aplankyti. ‘‘
,,PERTRAUKA‘‘: Koks, tavo nuomone, turėtų
būti tikras pedagogas? Galbūt tokį sutikote
mūsų gimnazijoje? Karolina Šileikaitė, IVh kl.
mokinė: ,,Mano nuomone, tikras pedagogas
turi būti griežtas, ne tik mylintis, bet ir
atsidavęs savo darbui. Galbūt net kaip
matematikos mokytoja J.Tijušienė.‘‘
,,PERTRAUKA‘‘: Kas labiausiai įstrigo per
praleistus metus mūsų gimnazijoje?
Simona Kavaliauskaitė, IVf kl. mokinė:
,,Mokykloje labiausiai man įstrigo visi
mokytojai, pavaduotojos, direktorius. Jų mieli
veidai, šypsenos ir šiltas bendravimas. Čia
mokytis buvo labai gera. Mokykloje puikus
personalas, renginių organizuotumas, visi
draugiški ir dėl to čia gera . Ir šiaip čia
praleistas visas pats geriausias mano laikas,
bus gaila palikti visus, bet su malonumu čia
grįšiu jų aplankyti. ‘‘
Airidas Šešetas, IVb kl. mokinys: ,,Man
labiausiai įstrigo mokinių bendravimas su
administracija ir atvirkščiai. Pavaduotojos
prieidavo, pakalbindavo, pabendraudavo,
padrąsindavo, direktorius lygiai taip pat
paklausdavo, kaip sekasi ir panašai. Jaučiausi
būdamas svarbus mokyklai, ir tai buvo labai
gera.‘‘
Straipsnį parengė Karolina Mikoliūnaitė, Ie kl.
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Skaitėme M. Burgess‘ą
Norime
pasidalinti
mintimis
apie
integruotą literatūros ir bibliotekos projektą
„Skaitome M. Burgess‘ą“.
Dar mokslo metų pradžioje pakalbinome
knygų mylėtoją mokytoją Dainą Rasalskienę
su jos dėstoma IIe klase imtis bendro
projekto, skatinančio gimnazistus skaityti.
Buvo ieškoma įvairių temų ir autorių.
Galiausiai skaityti pasirinkta populiaraus
paauglių rašytojo Melvino Burgess‘o kūryba.
Tokiam pasirinkimui pritarėme, nes gimnazijos biblioteka turi visas šio autoriaus knygas, išvertas į lietuvių kalbą.
Džiugu, kad tiek mokytoja, tiek gimnazistai šiam pasiūlymui mielai pritarė ir noriai ėmėsi darbo.
Gegužės mėnesį susitikome skaitykloje, kur kiekviena grupė išradingai pristatė po dvi Melvino Burgess‘o
knygas, tam panaudodama plakatus, multimediją. Prieš tai mokiniai išklausė bibliotekininkės Dalios pristatomą
rašytojo biografiją ir mokytojos Dainos paruoštą jo kūrybos ypatumų apžvalgą. Projektą užbaigė nuoširdi diskusija
apie perskaitytas knygas, kurios, kaip paaiškėjo, yra labai įvairios.
Dalia Pūkienė, Panevėžio „Minties“ gimnazijos bibliotekos vedėja

Apie renginį pasakoja
II e kl. mokinė Ligita Brazytė:
Gimnazijos bibliotekoje vyko Melvin
Burgess knygų pristatymas. IIe klasės
mokiniai buvo suskirstyti į penkias
grupeles. Kiekviena jų turėjo perskaityti ir
pristatyti po dvi knygas. Vos gavę užduotį,
mokiniai ėmėsi darbo: skaitė, darė
plakatus, ruošė pristatymus. Dirbti padėjo
mūsų mokytoja Daina Rasalskienė.
Renginys buvo puikus. Visos grupės pasirodė labai gerai. Mums šis projektas buvo naudingas, nes išmokome dirbti
grupėse bei pasiskirstyti darbus. Sužinojome, kad Burgesas parašė ne tik „Heroiną“ , bet ir daugiau įdomių knygų,
skirtų jaunimui, kurios mūsų klasės mokiniams paliko labai gerą įspūdį. Tiesa, buvo keletas žmonių, kuriems
perskaitytos knygos nepatiko, tačiau tik dėl to, kad jie nėra fantastikos gerbėjai. Skaitydami šias knygas daugelis
pripažino, kad pajuto skaitymo malonumą, kai pradedi skaityti ir negali liautis, kol nesužinai, kas vyksta toliau,
todėl knygas klasė perskaitė labai greitai. Manome, kad projektas buvo naudingas ir dėl to, kad knygas perskaitė
net tie mokiniai, kuriuos labai sunku priversti tai daryti. Taip pat džiugina ir tai, kad visi buvo patenkinti skaitytomis
knygomis – jiems patiko! Projekto metu buvo malonu išgirsti bendraklasių nuomonę apie knygas, pastebėjome,
kad daugelio nuomonės sutapo, nes knygos buvo įdomios.
Taigi mes džiaugiamės šiuo projektu ir manome, kad jis mums buvo labai naudingas. Tikimės, kad ateityje mes
tobulėsime ir kituose literatūros projektuose pasirodysime dar geriau.
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Susitikimas su poetu
Laurynu Katkumi
Š.m. gegužės 24 d. mūsų gimnazijoje svečiavosi poetas
Laurynas Katkus. Tai buvo jo pirmoji paskaita apie poeziją ir,
manau, kad jam pavyko. Jis mums trumpai priminė, kas yra
poezija, jos bruožus, ypač pabrėžė jaunatvišką entuziazmą,
maksimalizmą. Poezija yra glaudžiausiai susijusi su gimtąja
kalba, kurioje kiekvienas žodis vertingas, todėl reikia išnaudoti visus naujus žodžius, idėjas, kūryboje labai svarbi
metafora. Kuo daugiau metaforų tekste, tuo jis būna spalvingesnis ir gražesnis. Lektorius įdomiai apibūdino
prozos ir poezijos skirtumus: proza – tai lyg vingiuotas kaimo tekelis, o poezija – lyg greitkelis, spaudi greičio
pedalą iki galo ir matai tik platų kelią. Šiuolaikinėje poezijoje yra tam tikras vaidmenų žaismas, rašytojai rašo
lyriškai, o po to iškart peršoka į ironiją. Nuotaikų kaitą mes turime pajusti, tada bus lengviau suprasti tekstą.
Šiuolaikinis poetas daugiau kalbės apie tai, kas yra blogai, pavyzdžiui, ekologiją, taip parodydamas, kaip tai jam yra
svarbu, ir bandys savo eilėraščiais sudominti skaitytoją, kad ir pastarasis susimąstytų, kokia gamta yra svarbi jam ir
visiems organizmams.
Ši paskaita suteikė man daug žinių apie šiuolaikinę poeziją, jos ypatumus bei perteikiamas problemas. Tiems,
kurie buvo šioje paskaitoje, manau, bus lengviau analizuoti eilėraščius, nes tai buvo gera praktika, nebūtinai
kalbant apie mokslus. Juk gyvenime irgi susiduriame su poezija.
Laimis Paulavičius, III c kl.

Popietė tiksliųjų mokslų
žinovams
Gegužės 4 d. popietę fizikos ir informacinių
technologijų mokytojų organizuotas LIK'as "FIT'o
diena" sukvietė į kovą rimčiausius tiksliųjų mokslų
žinovus. Ne viena užduotis vertė sukti galvą, griebtis
išmaniojo „draugo“, prašyti sirgalių pagalbos.
FIT logotipas. Autorius IIe kl. mokinys Lukas Šumskas

Po linksmų kūrybinių užduočių teko slopinti jaudulį ir
džiaugtis surinktais taškais. Sveikiname I-os vietos
laimėtoją IId klasės komandą „NIUTONAI“, II-os vietos
laimėtoją IIc klasės komandą „ANONIMUS“, III-ios vietos
laimėtoją IIa klasės komandą „KOMANDA A“.
Džiaugiamės IIe, IIg, IIb klasių šauniu komandiniu darbu.

Konkurso nugalėtojai – II d kl. komanda „NIUTONAI“
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EKSKURSIJOS

Būsimieji korespondentai domėjosi
žurnalistikos kasdienybe
"Panevėžio ryto" redakcijoje lankėsi "Minties" gimnazijos
gimnazistai. A.Švelnos nuotr.

Gegužės 7-ąją, Spaudos atgavimo, kalbos ir
knygos dieną, gimnazijos laikraščio ,,Pertrauka‘‘
jaunieji korespondentai ir būrelio ,,Tinklalapio
kūrimas‘‘ nariai drauge su mokytojomis Vaida
Batavičiene ir Inga Ruliene aplankė „Panevėžio
ryto“ redakciją. Maloniai sutikti čia dirbančio
žurnalisto Laimio Kavoliūno ir jo kolegų
susirinkusieji smalsiai klausinėjo apie žurnalisto
profesiją: kokia yra korespondento diena, kaip
maketuojamas ir leidžiamas laikraštis, kaip
renkama medžiaga straipsniams ir kt. Įgytas žinias ketinama panaudoti leidžiant gimnazijos laikraštį. Norisi tikėti,
kad besirenkančių studijuoti žurnalistiką ši išvyka neatbaidė, o tik sustiprino didžiulį norą to siekti.
Lietuvių kalbos mokytoja Vaida Batavičienė

Po ekskursijos...
Man patiko lankytis redakcijoje - labai šilta, jauki
ir darbinga atmosfera. Galėjau paklausinėti,
pašniukštinėti, kas, kaip, kada, už kiek... Viena
žurnalistė parodė ir pamokė, kaip reikia
maketuoti laikraštį. Tiesa sakant, buvo įdomu.
Tačiau pats geriausias įspūdis buvo kalbantis su
žurnalistu L.Kavoliūnu. Kadangi šis žmogus jau
nemažai metų dirba šį darbą, tai iš tiesų galėjo
mums daug papasakoti. Sužinojome, kad šis
darbas nebėra toks pavojingas kai kurių sričių
žurnalistams kaip prieš keliolika metų, kad šios
profesijos atstovams tenka ir pakeliauti po
užsienį, rengiant reportažus, kad dirbti tenka ir
savaitgaliais, ir švenčių dienomis, net vėlai vakare. Tačiau ryte galima ilgiau pamiegoti... Asmeniškai man patiko ši
ekskursija, nes buvo galima pamatyti, kaip sudaromi ir maketuojami laikraščiai, kaip redaguojamas galutinis
tekstas. Tiesą sakant, žurnalisto ir redaktoriaus santykiai man priminė mokytojo ir mokinio.
Ovidijus Antanaitis, IV a kl.
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Pažintinė ekskursija
2012 m. gegužės 9 dieną mes, „Minties“ gimnazijos mokiniai,
buvome išvykę į pažintinę ekskursiją po Vilniaus miestą.
Pirmiausia aplankėme Vilniaus priemiestyje esančius
Markučius. Ten apžiūrėjome literatūrinį Aleksandro Puškino
muziejų. Sužinojome daugiau apie poeto kūrinius, jo šeimą bei
dar daug įvairių istorinių faktų apie jį ir jo giminaičius. Apžiūrėję
autentiškus daiktus ir gyvenamąsias patalpas, išėjome į lauką
pasigrožėti nuostabiu kraštovaizdžiu.
Aplankę A. Puškino muziejų keliavome Vilniaus paveikslų
galeriją. Čia apžiūrėjome Valstybinio ermitažo (Sank Peterburgas,
Rusija ) parodą „Dailininkų portretai XVI–XVIII amžių Europos graviūrose“. Po to mūsų laukė kūrybinė užduotis –
gavome medinius medalius, kuriuos turėjome išmarginti taip, kaip tik norėjome. Medalio spalvos turėjo atspindėti
mūsų nuotaiką tą dieną.
Ši ekskursija visiems tikrai patiko. Sužinojome daug naujų dalykų ir gerai praleidome laiką. Dėkojame mokytojoms
Redai Ambrazaitienei ir Zitai Morkūnienei už nuostabiai suorganizuotą išvyką ir linksmą nuotaiką visos kelionės
metu.
Ligita Brazytė, II e kl.
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PROJEKTAS

Metas tiesti naujus tiltus
Lygiai prieš metus grupė „Minties“ gimnazijos mokinių ir mokytojų mokslo metų pabaigą vainikavo projekto „Mes –
Nevėžio vaikai“ išvyka į Anykščių rajono žemes - Nevėžio pradžią ( „Minties“ vaikai atranda Nevėžį“ , „Panevėžio balsas“,
2011-06-13. Nr.134.). Ten apžiūrėjo gražias vietoves, susitiko su įdomiais žmonėmis. Atėjo laikas antram projekto etapui.
Šiemet gimtinės pažinimu „Minties“ gimnazijoje susidomėjo ypač daug mokinių ir mokytojų. Daugiausia keliauta po
Krekenavos regioninį parką. Ten gimnazistai susipažino su Nevėžio kilpomis, aplankė moderniai įrengtą ekspoziciją regioninio
parko direkcijos pastate, pasivaikščiojo Girinio taku, grožėjosi stumbrų kaimene Pašiliuose, domėjosi istorinėmis ir
literatūrinėmis Krekenavos vietomis, mokėsi pažinti ir iš naujo atrasti grožį artimiausioje aplinkoje bei jį saugoti ir puoselėti.
O patys aktyviausi projekto „Mes - Nevėžio vaikai“ dalyviai, lydimi nenuilstančių mokytojų – Vilijos Sabalienės, Irminos
Urbonienės, Danutės Anciukevičienės ir Giedrės Kraujelienės - vėl leidosi į dviejų dienų ekspediciją dviračiais. Šį kartą jau po
Panevėžio rajono žemes. Po ilgų pasiruošimų visa virtinė jaunimo su mokytojais pajudėjo Berčiūnų link. Kelias netolimas ir
žinomas. Tačiau dar daug kas iš mūsų apie savo krašto istoriją žinome nedaug. Mokiniai keliavo Kristaus kančios keliu iki
vietos, kur stovėjo senoji Berčiūnų bažnyčia – pokario metais susprogdinta. Dar kartą iš lydėjusių mokytojų lūpų išgirdo apie
Berčiūnų istorijos vingius, apžiūrėjo Sanžilės kanalą ir grožėjosi puikiais kraštovaizdžiais prie Nevėžio krantų.
Tą pačią dieną buvo pasiektas Naujamiestis. Mūsų gimnazistų grupę pasitiko Naujamiesčio mokyklos direktorė Daiva
Dirsienė. Keliautojai žavėjosi gražia aplinka, mokinių kūrybiniais darbais papuošta mokykla. O tų darbų - tokių įvairių ir įdomių
– tikra gausybė! Naujamiesčio vidurinės mokyklos istorijos mokytojas Paulius Grinkas supažindino su miestelio ir jo apylinkių
istorija. Buvo aplankytos karaimų kapinaitės, prisiminta ši garbingą praeitį turinti Lietuvos tautinė mažuma.
Nakvynės apsistota Puorių kaime. Ten ekspedicijos dalyvius priėmė buvusi mokytoja Regina Mažeikienė. Keliauninkams
labai patiko sodybos aplinka, klėtis, išpuošta mokytojos kūrybiniais darbais. Mokiniai pagelbėjo šeimininkei aplinkos tvarkymo
darbuose. Visi buvo dėkingi už suteiktą viešnagę. Tikrai niekada nebus užmiršti pokalbiai prie laužo vakare, leidžiantys
jauniems žmonėms atsiverti, išsipasakoti, susidraugauti. Ant žilvyčio šakelių sumautų ir iškeptų dešrelių kvapas jaučiamas dar
iki šiol. O kur dar nematyta neregėta nakvynė ant šieno! Anot mūsų mokinio Kasparo, dabar reta tokių atvirų jaunimui, juos
suprantančių ir priimančių nakvynei vyresnio amžiaus žmonių.
Rytą keliauninkus pažadinę paukštelių sutartinės, pakvietė vėl į kelią. Visi pajudėjo Ustronės vienkiemio link. Ten pasitiko
muziejaus darbuotojas Audrius Daukša, kuris labai įdomiai papasakojo apie patį reikšmingiausią sodybos pastatą – svirną.
Būtent svirnas ir buvo ypač tampriai susijęs su knygnešyste – unikaliu reiškiniu lietuvių kultūros istorijoje.
Ustronės svirnas reikšmingas ir lietuvių literatūros istorijai, nes jis siejamas su rašytojo ir kunigo J.Tumo-Vaižganto
gyvenimu ir veikla šiose apylinkėse. Kartu su Audriumi Daukša mūsų mokiniai mokėsi istorijos ir pilietiškumo, diskutavo apie
pareigą tėvynei, padėjo sugrėbti knygnešių muziejaus kieme ką tik nupjautą žolę.
Paskui armonikos garsų lydimi iškeliavo Vadaktėlių link. Kapinaitėse pagerbė knygnešių atminimą, apžiūrėjo seną
Vadaktėlių bažnytėlę, žavėjosi vaizdais nuo kabančio tilto per Nevėžį. Keliautojai galėjo palyginti, koks siauras Nevėžis ištakose
ir kaip išplatėja vidurupyje. Tokioje ekspedicijoje patirti įspūdžiai niekada neišblės. Jau dabar planuojama ateityje pasiekti
Nevėžio bei Nemuno santaką.
Vasara – atostogų metas. Atėjo pats geriausias laikas tėvams ir vaikams tiesti naujus tarpusavio bendravimo ir
draugystės tiltus: pažinti gimtąjį kraštą, mokytis rūpintis artimaisiais, kitais žmonėmis, gamta, senolių palikimu. Ką dabar
įskiepysime savo atžaloms, ateityje taps tvirtu pamatu jų santykiams su šeima, tauta ir tėvyne.
Geografijos mokytoja Rimalda Vitkevičienė

Pas mokytoją Reginą Mažeikienę

Naujamiestyje
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MŪSŲ KŪRYBA

POEZIJOS PAVASARIO PAUKŠTĖ BUVO ATPLASNOJUSI IR Į MŪSŲ KASDIENYBĘ...
Gegužės 17 dieną mūsų gimnazijoje vyko poezijos pavasario popietė, į kurią buvo pakviesti visi jos mylėtojai ir ją
rašantieji. Šįsyk čia skambėjo lietuvių kalbos pamokų metu ar namie mokinių sukurti trioletai, buvo rodomas
etiudas ,,Žemės daina‘‘. Lietuvių kalbos mokytoja Daina Rasalskienė, viena šio renginio organizatorių, džiaugėsi,
kad dalyvavo visos klasės, net ir egzaminų maratonui besiruošiantys abiturientai, o svarbiausia - dauguma įveikė ir
formą, ir rimą, ir mintį. Siūlome pluoštelį jų paskaityti.
Trioletai
Žvaigždėtas dangus

Rytinės ašaros

Snigo žvaigždėmis dangus kiaurą naktį,

Pabiro ant žemės gailios rytinės ašaros,

Buvo taip nejauku,

Norėjosi visas jas surinkti,

Norėjosi paliesti tą dangų beribį.

Tik gaila, kad jos pasislėpusios.

Snigo žvaigždėmis dangus giedrą naktį,

Pabiro ant žemės gailios rytinės ašaros,

Patamsyje angelas nešė ugnį,

Spindėjo kaip sidabro karūnos,

Kuri nuspalvino dangų sidabru.

Tik niekas jų negalėjo pamatyti.

Snigo žvaigždėmis dangus kiaurą naktį,

Pabiro ant žemės gailios rytinės ašaros,

Buvo taip nejauku.

Norėjosi visas jas surinkti.
Ieva Kisielytė, III d kl.

Ieva Kisielytė, III d kl.

***
Kadaise skrido pienės pūkas,

Šiandien oras labai gražus,

Nei žemėj, nei danguj,

Saulė rankomis mūsų veidus šildo.

Ir jį apsėmė tirštas rūkas.

Kviečia į kiemą vaikus visus

Kadaise skrido pienės pūkas

Šiandien oras labai gražus.

Nevaržomas, laisvai.

Vėjas pučia šiltas, gaivus,

Ir dingo jis lyg dūmas rankoj.

Dieną džiaugsmo pripildo.

Kadaise skrido pienės pūkas,

Šiandien oras labai gražus,

Nei žemėj, nei danguj.

Saulė rankomis mūsų veidus šildo.

Laura Krulytė, II b kl.

Karolina Valonytė, II b kl.
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Gyvenimas įkvėpė mane
Kovoti už savo svajones
Atrasti jėgų savyje
Gyvenimas įkvėpė mane
Viltis įsiplieskus manyje
Išsklaidė visas abejones
Gyvenimas įkvėpė mane
Kovoti už savo svajones
` Rūta Slivkaitė, IV e kl

Esu aš Dievo kūrinys, valdomas šėtono,
Padangių paukštis, siekiantis žvaigždžių,
Norintis surasti laisvės etaloną,
Esu aš Dievo kūrinys, valdomas šėtono.
Sudeginau skylėtą tiltą į gėrio atrakcioną,
Palikęs už savęs daug siekių ir iliuzijų,
Esu aš Dievo kūrinys, valdomas šėtono,
Padangių paukštis, siekiantis žvaigždžių,
Laurynas Šaumanas, II c kl.

Sidabrinė rasa iškrito,
Rugių laukus ji pravirkdė
Dėl saulės kelio nutvieksto.
Sidabrinė rasa iškrito,
Gėlės jau nuvyto.
Skruzdėlė iš smėlio kalną sulipdė.
Sidabrinė rasa iškrito,
Rugių laukus ji pravirkdė.
Karolina Valonytė, II b kl.
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BIBLIOTEKOS INFORMACIJA

Taip skaitėme 2011-2012 mokslo metais bibliotekoje
Daugiausia skaitančios klasės mūsų gimnazijoje:
IIId -169 knygos;
IIIa -165 knygos;
IId -151 knyga;
IIIe -143 knygos;
IIIc -141 knyga.

Geriausi bibliotekos skaitytojai
Paltarokaitė Gintarė, III e – 29 knygos;
Kukoraitytė Donata, III e – 28 knygos;
Dudėnaitė Teresė, II b – 20 knygų;
Gižaitė Ernesta , III a – 18 knygų;
Krasauskaitė Agnė, III a – 18 knygų;
Jankevičiūtė Greta, III c – 17 knygų;
Bartkauskaitė Aida, III d – 17 knygų;
Tubelytė Martyna, IV g – 17 knygų.

Populiariausių knygų penketukas:
Burgess M. Heroinas
James R. Tobula klasta
Fitzpatrick B.Puolęs angelas
Rašickas V. Nebaigtas dienoraštis
Fitzpatrick B. Crescendo (2-oji „Puolęs angelas“knyga)

Dėkojame, kad skaitėte.
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SPORTAS

Mūsų sportininkai nepaliauja stebinti
puikiais pasiekimais
Jau antrus metus iš eilės mūsų gimnazistai Lietuvos
mokinių olimpinio festivalio lengvosios atletikos varžybose
iškovoja I-ąją vietą. Šiose varžybose dalyvavo net 33 vaikinų
komandos iš visos Lietuvos. 100 m bėgime nepralenkiamas
buvo I a kl. mokinys Mantas Šeštokas. Jo rezultatas – 10.94
sek. Šis sportininkas pagerino savo asmeninį rezultatą.
II vietą rutulio stūmimo rungtyje iškovojo IVe kl. mokinys
Deividas Bieliūnas, jo rezultatas – 15 m 83 cm.
Nepralenkiami buvo ir estafetinio bėgimo 4x100m dalyviai.
Komandoje dalyvavo: Žymantas Savickas IVd kl., Deividas
Katelė IIIf kl., Tomas Juknevičius IVk kl., Deividas Bieliūnas
IVe kl., Mantas Šeštokas Ia kl., Laimis Paulavičius IIIc kl.
Komandos vad. kūno kultūros mokytoja Giedrė Kraujelienė

„Minties“ gimnazistai – Lietuvoje antri
Nuotraukoje ,,Minties“ gimnazijos komanda:
Grėtė Dainevičiūtė,
Diana Pušnytė,
Ieva Dobregaitė,
Joana Sakalauskaitė,
Rytis Grašys,
Aurimas Šulnys,
Mantas Jarmalavičius ir
Žymantas Savickas

Balandžio mėn. pabaigoje Skaistakalnio
parke vyko Panevėžio m. pavasario kroso
ir kroso estafečių varžybos, kuriose
dalyvavo ir mūsų gimnazijos komanda,
vadovaujama mokytojos G.Kraujelienės:
Grėtė Dainevičiūtė, Diana Pušnytė, Ieva
Dobregaitė, Joana Sakalauskaitė, Rytis
Grašys, Aurimas Šulnys, Mantas Jarmalavičius ir Žymantas Savickas. Beje, ne tik dalyvavo, bet ir laimėjo,
iškovodami teisę dalyvauti Lietuvos mokinių olimpinio festivalio finalinėse varžybose. Į šias varžybas mūsiškiai
vyksta jau nebe pirmą kartą. 2001 m. yra tapę Lietuvos čempionais ir štai šiemet vėl nusišypsojo sėkmė,
Kėdainiuose vykusiose varžybose iškovota II- oji vieta. Į varžybas suvažiavo sportininkai iš visos Lietuvos dalyvavo
net 28 komandos, o ir trasa mums, lygumų gyventojams, buvo gana sunki. Pirmąją vietą iškovojo Klaipėdos
sportininkai, vos 7 sek. atsilikę nuo „Minties“ sportininkų tretieji finišą pasiekė Alytaus jaunieji lengvaatlečiai.
Sveikiname!!!
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Kryžiažodžio, skelbto ankstesniame ,,Pertraukos‘‘ numeryje, (2012 m. gegužės mėn.) atsakymai:

Kiekvieną dieną prasmingais darbais ir siekiais būkite pasiruošę sutikti savo laimę. Neleiskite laimei, kuri Jums
skirta, praeiti pro šalį. Kiekvieną dieną laukite, siekite jos. Tame laukime – viltis, ieškojime – kūryba ir gyvenimo
prasmė. Linkime visiems įspūdingų, turiningų ir šiltų vasaros atostogų, o svarbiausia - gerai pailsėkite!

Šį laikraščio „Pertrauka“ numerį išleido jaunieji korespondentai.
Redaktorė: lietuvių k. mokytoja Vaida Batavičienė.
Maketuotoja: IT mokytoja Inga Rulienė.
Laikraštį padaugino Gintautas 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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