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⟣⟣⟣ Leidžia Panevėžio „Minties“ gimnazijos gimnazistai ⟣⟣⟣2012 m. spalis ⟣⟣⟣

Po vasaros apmirusi mokykla, vos įsisiūbavus naujiems mokslo
metams, netruko atgyti: koridoriuose kasdien banguoja mėlynašvarkių
jūra, skambutis veja skambutį, pamoka – pamoką... O kur dar renginių,
parodų, seminarų, konkursų ir ekskursijų gausa! Tik gaila, kad ne visi skuba
apie tai pranešti ar pasigirti. O mes, gimnazijos laikraščio ,,Pertrauka‘‘
leidėjai, kiek suspėjome pamatyti, išgirsti ar sužinoti – tiek ir pasidalinome...
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Spalvingoje eisenoje išsiskyrėme uniforminiais švarkais!
Karolina Mikoliūnaitė, IIf kl.

Jau kelintus metus iš eilės mūsų
gimnazija prisideda prie didžiausio metų
renginio
Panevėžyje
–
miesto
gimtadienio šventės - dalyvaudama
šventinėje eisenoje. Ne išimtis ir šie
metai, kuomet Aukštaitijos sostinė
minėjo 509-ąjį gimtadienį.
Rugsėjo aštuntosios popietę
mūsų Mokinių parlamentas, nešinas
gimnazijos vėliava, antrokai, irkluodami
mokyklos laivą, direktorius su kitais
mokytojais nuo gimnazijos stadiono
patraukė
link
Laisvės
aikštės.
Žygiuodami ir mojuodami vėliavėlėmis,
Mintiečiai gyvybingai skandavo: ,,Kas

nematė –pamatys! Kas žino – pasakys,
kad Mintiečių čia būrys!’’.
Šiais metais gimnazistai pirmą
kartą miestiečiams oficialiai pasirodė
vilkėdami gimnazijos uniforma – tamsiai
mėlynais
švarkais
su
mokyklos

emblema. Tačiau visų svarbiausia, - kad
gimnazistai didžiavosi savo gimnazija:
,,Džiaugiuosi galėdama padaryti kažką
gero mokyklai. Man patiko tai, kad visi
gyrė mūsų mokyklos uniformas.“
„Dalyvauti šventinėje eisenoje man
patiko. Kadangi tai dariau pirmą kartą,
buvo įdomu stebėti ir kitų mokyklų
žygiuojančius mokinius.‘‘ – paklausta
savo mintimis dalinosi kita debiutantė.
Po eisenos mokiniai išsiskirstė:
kas ėjo namo, kas dairėsi mugėje ar
klausėsi Panevėžio miesto gimtadienio
koncerto.

Paskaita, paskatinusi susimąstyti
Karolina Mikoliūnaitė, IIf kl.

Rugsėjo
12
dieną
mūsų
gimnazijoje
viešėjo
šalyje
garsi
meteorologė, fizinių mokslų daktarė,
Lietuvos geografė Audronė Galvonaitė.
Tą dieną aktų salėje gausiai
susirinkusi mokyklos bendruomenė
klausėsi klimatologės paskaitos „Klimato
kaita ir klimato migrantai“, kurioje ji
konstatavo,
kad
kasmet
oro
temperatūra
yra
aukštesnė
už
daugiametį vidurkį. O kintant klimatui,
vyksta oro pokyčiai, kyla viesulai ir
tornadai. Tiesa, Lietuvoje labai stiprių
viesulų nėra buvę, tačiau, pasak
meteorologės, pasitaikydavo atvejų,
kuomet viesulai žuvis, varles pakeldavo į
atmosferą. ,,Nėra ko stebėtis, kai po to
iš dangaus pradeda lyti žuvimis arba
varlėmis!‘‘ – šmaikštavo pranešėja.
Paskaitos klausytojai dar sužinojo, kad
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dėl šylančio klimato į mūsų šalį
atkeliauja ne tik sausi laikotarpiai,
karščio bangos ar dideli potvyniai, bet ir
augalai bei gyvūnai migrantai. Kaip
pavyzdžius A. Galvonaitė pateikė
Nerijoje jau gyvenančius kormoranus,
kurie daro didelę žalą medžiams, Baltijos
jūroje plaukiojančius ryklius, kardžuves
ir Nemune aptinkamas piranijas. Tai pat

meteorologė paminėjo ir miškuose
greitai plintantį Sosnovskio barštį, kurį
sunku išnaikinti, o dauginasi jis greitai ir
yra kenksmingas žmonėms, mat palietus
tokį augalą, žmogui galimas I-III laipsnio
odos nudegimas. Taip pat lektorė mums
pasakojo apie uosialapius klevus:
,,Žmogui jie nėra pavojingi, tačiau –
beverčiai. Neduoda jokios naudos nei
žmogui, nei kitiems augalams.‘‘ Dar
mums
klimatologė
priminė,
jog
Lietuvoje 2008 m. žiema buvo visai be
sniego. Vėliau ji konstatavo, jog
Lietuvoje aukščiausia temperatūra,
siekusi net +37,5 °C, užfiksuota1994m.
liepos 30 dieną Zarasuose, o žemiausia–
Utenoje 1956 m. vasario 1-ąją.
Apsilankiusieji
paskaita
liko
patenkinti, nes ji buvo aktuali, įdomi ir
naudinga.
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Konstitucijos
egzaminą laikė
ir mūsiškiai!
Karolina Mikoliūnaitė, IIf kl.

Spalio
4 d. visoje
Lietuvoje vyko Konstitucijos
egzamino I-asis turas. Egzaminą
galėjo laikyti visi norintys šalies
gyventojai. Tą dieną visi piliečiai
buvo kviečiami į miestų ir
rajonų savivaldybes, kur buvo

galima atlikti egzamino užduotis.
Egzaminą laikė universitetų, kolegijų,
mokyklų bei gimnazijų atstovai. Ne
išimtis ir mūsų mokykla.
Šįmet Konstitucijos egzaminą
laikė 56 mokiniai. Patekti į II- jį turą
pavyko
dviems
mūsų
mokyklos
gimnazistams: IV a klasės mokiniui
Eldarui Petrokui ir IV b klasės mokiniui
Algirdui Morkūnui.
II-asis turas vyko spalio 18 d. Jo
rezultatai bus paskelbti vėliau.

MP skiltis
Parėmėme gyvūnus
Mokinių parlamento inf.

Panevėžio „Minties“ gimnazijos bendruomenė, minėdama Pasaulinę
gyvūnų globos dieną, vykdė labdaros akciją Panevėžio gyvūnų globos draugijai
paremti. Visų bendruomenės narių dėka surinkta per 550 Lt paramos
gyvūnams. Dėkojame už dalyvavimą akcijoje.

Išrinktas naujas Mokinių parlamentas
V. Svetikaitė, IV e kl.

Šiais metais buvo renkamas ne tik naujas Seimas, rinkimai vyko ir pas mus. Spalio 8-11 dienomis gimnazijos bendruomenė
rinko aktyviausius gimnazistus į naują Mokinių parlamentą. Kandidatavo šeši antrokai ir aštuoni trečiokai. Daugiausia balsų
surinko ir į parlamentą pateko šie gimnazistai:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Modesta Stankevičiūtė, 2f klasė
Danielė Sidorovaitė, 2f klasė
Rokas Matveičikas, 2f klasė
Ainis Kulikauskas, 2f klasė
Audrius Serbentavičius, 2f klasė
Milda Krasauskaitė, 2f klasė
Justina Kairytė, 3d klasė
Domas Stipinis, 3b klasė
Gediminas Petrosianas, 3b klasė
Karolina Valonytė, 3b klasė
Almina Zavackytė, 3c klasė
Rytis Grašys, 3c klasė
Sveikiname išrinktuosius ir linkime Jiems puikaus starto!

PERTRAUKA

3

Trumpa įvykių apžvalga

Spalio 10 dieną Panevėžio miesto
savivaldybėje vyko jaunojo mero
rinkimai. Į šį postą pretendavo
J.Balčikonio gimnazijos, Žemkalnio
gimnazijos, 5-osios gimnazijos ir
„Minties“ gimnazijos moksleiviai.
Mūsų gimnazijos atstovė buvo III d
klasės moksleivė Justina Kairytė.
Rinkimų garbingoje kovoje Justė liko
antra.

Spalio 10 d. III d klasės gimnazistai
mokėsi valdyti savo finansinius
srautus SEB banke. Išklausę trumpą
bankininkystės istoriją, susirinkusieji
aiškinosi, kada reikia pradėti kaupti
sočiai pensijai. Visus ekonominius
pagrindimus pateikė SEB atstovė R.
Petrulaitienė.

Gimnazijos mokiniai dalyvavo projekte
"Naujovės
puslaidininkių
fizikos
srityje". Spalio 16 d. grupė mokinių
lankėsi Puslaidininkių fizikos institute.
Ten jie susipažino ne tik su kai
kuriomis laboratorijomis, mokslininkų
atliekamais
darbais,
su
naujų
technologijų pritaikymo sritimis ir
prietaisais, bet ir su fizikos mokslo
studijomis.
Optikos laboratorijoje apie šviesos ir
infraraudonųjų spektrų panaudojimą
jiems pasakojo mokslų daktaras R.
Nedzinskas, inžinierius A. Kindurys ir
doktorantas S. Tumėnas. Fizikos
technologijų ir jutiklių laboratorijoje
gimnazistai susipažino su prietaisu
„nosis“. Jo naudą žmonėms ir taikymo
galimybes jiems pristatė mokslų
daktarai A.Šatkus ir V. Bukantas. Kita
laboratorija buvo optoelektrikos. Su ja
supažindino magistrantas M. Stašys ir
doktorantas J. Adomonis. Joje
moksleiviai sužinojo apie kristalo
auginimo
principą,
kristalų
panaudojimą, numatomas taikymo
sritis. Taip pat jie buvo supažindinti su
elektroninių
mikroskopu,
juo
gaunamais vaizdais.
Šioje įspūdingoje išvykoje ekskursijos
dalyviai pažino naujas technologijas,
pamatė prietaisus, kurių vertė milijonai litų. Taip pat jie sužinojo, kad
Lietuva pirmauja lazerių gamyboje, o
kai kuriose srityse pasaulyje yra
geriausia, pavyzdžiui, dėl bismuto
įdiegimo į kristalų auginimo gardelės.

2012-09-27 III d kl. gimnazistai
lankėsi Vilniaus miesto teatre ir
stebėjo režisieriaus O. Koršunovo
spektaklį „Hamletas“. Taip pat
aplankė A. Vasiljevo kolekciją
„Mados šimtmetis“, eksponuojamą
Taikomosios dailės galerijoje.

2012-09-27 II-IV kl. gimnazistai
dalyvavo
pamokoje-paskaitoje
"Panevėžio žydų bendruomenė
tarpukaryje".
Paskaitą
skaitė
Panevėžio Kraštotyros muziejaus
specialistas Donatas Pilkauskas.
Renginys skirtas Lietuvos žydų
genocido aukų atminimo dienai
(rugsėjo 23 d.). Pamoką organizavo
istorijos mokytojai V. Rulys, R.
Asanavičius ir A. Sučylienė.

Kiekvienais metais spalio 4 dieną daugelyje šalių švenčiama Pasaulinė gyvūnų
globos diena. Ši diena sutampa su šv. Pranciškaus vardadieniu. Šv. Pranciškus visą savo gyvenimą pašventė gyvūnėlių
globai. Jis ne tik pats jų neskriausdavo, bet agituodavo ir kitus pasekti jo pavyzdžiu. Jam visi gyvūnai, nepriklausomai nuo
rūšies, veislės ir elgsenos savybių buvo tarsi broliai.
Nuo spalio 1 d. iki spalio 8 d. gamtos mokslų trikampyje veikė abiturientų socialinės reklamos, kviečiančios globoti
gyvūnus, darbų paroda, skirta Pasaulinei gyvūnų globos dienai.
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Neįprasta paroda – vėliavos
iš maisto produktų
Karolina Mikoliūnaitė, IIf kl.
Gardumynai, skirti Europos kalbų dienai.
I. Dementjevos nuotr..

Rugsėjo 26 d. mūsų mokykloje ir
vėl buvo paminėta Europos kalbų diena.
Tik šį kartą ji visus nustebino neįprasta
paroda – įvairių Europos šalių vėliavų
ekspozicija iš maisto produktų: vaisių,
daržovių, pyragų ir saldumynų. Jas,
paraginti anglų kalbos mokytojų,
pagamino patys mokiniai. Kuri klasė
kokią vėliavą kurs, buvo išsiaiškinta
burtų keliu.

Gimnazistų išmonė pranoko
lūkesčius, pavyzdžiui: Lietuvos vėliava
pagaminta iš raudonosios, žaliosios ir
raudonosios paprikų, Estijos vėliava - iš
kokoso drožlių, saulėgrąžų ir saldainių,
o
Didžiosios
Britanijos
tortas
papuoštas uogomis ir grietinėle.
Paroda sulaukė išties nemažai
lankytojų.
Eksponatais
susidomėję
gimnazistai galėjo paskaityti įvairių šalių
vėliavų atsiradimo istorijų net trimis
kalbomis užrašyta informacija: lietuvių,
anglų ir tos šalies kalba. Pavyzdžiui,
Estijos vėliava pirmą kartą buvo naudota
1884 m. liepos 4 d. kaip Estijos

universitetų
studentų
asociacijos
ženklas Tartu universitete, o tik vėliau
tapo šalies vėliava.
Paklausta, koks šios parodos
tikslas,
anglų
kalbos
mokytojametodininkė Irina Dementjeva sakė:
,,Kartu su mokiniais norėjome parodyti
mūsų bendruomenei tokios šventės
svarbą, nes pasaulis turi remtis gerais ir
šiltais santykiais tarp šalių ir ypač tarp
kaimynų.‘‘
Akivaizdu,
kad
tokių
entuziastingų mokytojų ir kūrybingų
moksleivių dėka jis buvo pasiektas.

Trečiokai aplankė Kauną
Gytautė ir Greta, IIIa klasė

2012-10-11 mes, trečiokai, su
lietuvių kalbos mokytojomis J.Gedviliene
ir D.Smalinskiene keliavome į Kauną, kur
aplankėme Salomėjos Nėries, Maironio,
Vaižganto muziejus, Čiurlionio galeriją
bei Baroko perlą - Pažaislio vienuolyną.
Salomėjos Nėries muziejuje daug
sužinojome apie rašytoją, jos gyvenimą,
pomėgius. Pamatėme jos asmeninių
daiktų. Išgirdome poetės balso įrašą.
Muziejus tikrai paliko visiems didelį
įspūdį.
Įspūdingi atrodė
ir Maironio
namai, kur mūsų laukė edukacinė
programa. Gidė pristatė Maironio
kambarius, o paskui, gavę užduotis,
patys aiškinomės apie poeto pomėgius,
gyvenimo faktus, baldų paskirtį ir, tapę
gidais, pasakojome draugams. Tikrai
buvo įdomu ir įsimintina.
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Didelį įspūdį
paliko ir Pažaislio
vienuolynas
bei
bažnyčia,
kurios
bokštas
yra
įspūdingo aukščio
(53m) ir grožio.
Barokinio stiliaus
vienuolynas
pastatytas
XVII–
XVIII a., kurio komplekso planas primena
vienuolių kamaldulių herbą – du
balandžius, geriančius iš vienos taurės.
Moksleivius
labai
sužavėjo
barokinė architektūra, kuri buvo
būdinga ir išorėje, ir viduje. Rožinio ir
juodo marmuro vidus atrodo tiesiog
nuostabiai, o visi paveikslai ir mozaikos
paliko didelį įspūdį.
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Šventė, kurią mokytojai pradėjo švęsti dar jos išvakarėse!
Vaida Batavičienė, laikraščio ,,Pertrauka“ redaktorė;
Rokas Paulius, IVf kl.;
Vytautė Svetikaitė, IVe kl.

Siesikų dvaras

A.Smetonos gimtinės maketas.
I. Dementjevos nuotr.

Šįmet mūsų gimnazijos mokytojai savo profesinę šventę
pradėjo švęsti dar jos išvakarėse, aplankydami Utenos rajone
esančią A.Smetonos gimtinę, Siesikų pilį ir Taujėnų dvarą.
Pirmiausia užsukta į Užugirio krašto muziejų, kuris buvo
pastatytas kaip mokykla tuometinio LR Prezidento Antano
Smetonos garbei. Vienoje jos pusėje buvo įrengtos klasės, o
kitoje – gyvenamosios patalpos pedagogams. Gidė pasakojo,
kad ši mokykla išsiskyrė tuo, kad čia skambėjo elektrinis
skambutis, buvo įrengti dušai, WC, apie ką kitose švietimo
įstaigose dar buvo galima tik pasvajoti... Dabar šiame
muziejuje išnuomotos patalpos kelioms klasėms. Tiesa, čia
mokosi tik apie dvylika ikimokyklinukų ir pradinukų.
Dar ekskursantai aplankė kitoje kelio pusėje esančią
vietą, kurioje kadaise stovėjo A.Smetonos tėvų namai. Dabar
čia teišlikę jų pamatai, medinė tvora, šulinys ir svirtis. Tik
parengtas maketas padeda suvokti, kaip tuomet atrodė Jo
Ekscelencijos tėviškė. Ekskursijos gidė sakė, kad čia gyvenanti
močiutė prisimena šį žymų žmogų dar vaiką ir apie jį gali
atsiliepti tik geru žodžiu.
Vėliau pedagogai patraukė į netoliese esančią 16 a.
Siesikų pilį ant Siesikų ežero kranto. Čia lankytojus pasitiko
savo lėšomis ją atstatinėjantis entuziastas, kuris aprodė
pastatą ir maloniai papasakojo apie tai, kaip sekasi atlikti tą
didžiulį darbą mūsų ateities kartoms. Jis yra ypatingas tuo, kad
tai - vienas iš nedaugelio Lietuvoje nuo Renesanso epochos
išlikusių statinių. Tiesa, iki 1940-ųjų šie rūmai įgijo daug
klasicizmo bruožų, tačiau restauratoriaus A.Matulaičio
nuspręsta kiek įmanoma sugrąžinti Renesanso stilių, tūrius ir
planą. Šiuo metu restauruojamas pagrindinis pilies pastatas.
Labiausiai žavėjo kilnus savininko, didžiulio fanatiko,
užsibrėžtas tikslas – kiek įmanoma autentiškiau atkurti šį
kultūros paveldo objektą.
Paskutinioji mokytojų stotelė buvo Taujėnų dvaras. Čia
kadaise šeimininkavo kunigaikščiai Radvilos, lankėsi Rusijos
caras Aleksandras I, Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas
Smetona. Deja, karų ir pokario metais dvaro interjeras buvo
sunaikintas. Tik per pastarąjį dešimtmetį jis prikeltas privačių
investuotojų pastangomis ir pritaikytas komercinei veiklai.
Nors atstatinėjant jį autentiškumui dėmesio skirta ne tiek, kiek
prieš tai aplankytame (tik rūsiai išlikę tokie, kokie buvę), bet
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Užugirio krašto muziejus

atrodo išties įspūdingai. Rūmų viduje – erdvios pokylių ir
konferencinės salės, svečių kambariai. Sodyboje - oficina,
svirnas, du kumetynai, du rūsiai, tvartas ir kalvė. Ir nors jau
temo, po skanios vakarienės mokytojai dar spėjo pasivaikščioti
po didžiulį angeliškuoju stiliumi sutvarkytą parką, kuriame ne
tik ošia šimtamečiai ąžuolai ir kiti medžiai, žydi rudeninės
gėlės, bet ir gyvena įvairiausi paukščiai ir gyvūnai: tvenkinyje
plaukiojo juodosios gulbės, nakčiai ruošėsi povai, antys ir
ožiukai... Namo reikėjo patraukti ir savo rūpesčius čia nejučia
pamiršusiems keliauninkams...
Kitą dieną mokytojų laukė įspūdinga ir linksma šventė
gimnazijoje. Nors iš ryto šventinę nuotaiką gadino subjuręs
oras, mokykloje parengta gimnazistų programa ją greitai
pataisė. Kol klasių vadovus sveikino jų auklėtiniai, likusieji
pedagogai buvo pakviesti į trijų ‘‘mokytojų‘‘ (šiais laikais, pasak
jų, vienai būtų sunku ‘‘susitvarkyti‘‘) pamoką, kurios metu
grupelėmis jie turėjo pasirengti ,,Prozos rudenėliui – 2012‘‘.
Nors jaunosioms pedagogėms teko spręsti vėluojančių
‘‘mokinių‘‘ ir nepatenkintųjų įvertinimais problemas, jos
puikiai su tuo susidorojo! Pamoka buvo šauni!
Galiausiai mokytojai buvo pakviesti į rytmetį aktų
salėje, kurioje išmoningai buvo įtraukti į ,,Dobilėlio
penkialapio“ ir „Kristutės“ koaliciją. Tikėtina, kad su tokia
nuostabia, nuotaikinga, kūrybinga, linksma, organizuota ir
protinga komanda daug gero padarytume Lietuvos labui!
Renginio metu padėkų raštais buvo apdovanotos dvi
mūsų gimnazijos pedagogės: direktoriaus pavaduotojai
ugdymui ir biologijos mokytojai metodininkei Almirai
Dambrauskienei įteikta Panevėžio miesto savivaldybės mero
padėka už nuoširdų, kūrybišką pedagoginį ir metodinį darbą, o
rusų kalbos mokytoją metodininkę Redą Ambrazaitienę už
ilgametį darbą, mokyklos vidaus įsivertinimą pasveikino
Panevėžio miesto švietimo skyriaus atstovai. Prie šių
sveikinimų gausiais plojimais prisidėjo ir gimnazijos
bendruomenė.
Vėliau pedagogai Tarptautinės mokytojų dienos
minėjimą pratęsė ,,Cido’’ arenoje, kurioje po iškilmingos dalies
klausėsi Panevėžio muzikinio teatro orkestro, vadovaujamo V.
Kapučinsko, ir ,,el Fuego’’ koncertinės programos „Žodžiai
gyvenimui“.
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Po šventės mūsų laikraščio korespondentė Vytautė Svetikaitė domėjosi, kas mokytojams labiausiai patiko, minint šią
profesinę dieną. Štai keletas jų komentarų:
,,Man patiko Siesikų dvaras, žavėjo žmonių užsispyrimas ir tai, kad pats šios sodybos autorius neprašo pinigų savo sumanymų įgyvendinimui.‘‘
(Lietuvių kalbos mokytoja Daina Rasalskienė).
,,Patiko trečiokų pasirodymas, kuris buvo originalus ir neįžeidžiantis. Taip pat patiko Taujėnų dvare, nes atkurta dvasia perkeliama į tų laikų
dvasią. Ir buvo proga pabendrauti su kitais mokytojais. Žinoma, nustebino ir mano Ia klasės mokiniai, kurie buvo suruošę nuostabų
pasisėdėjimą klasėje.‘‘ (Rusų kalbos mokytoja Zita Morkūnienė).
,,Man patiko viskas: gera tema, vaidyba ir gera nuotaika! Sužavėjo Siesikų dvaras, jo graži aplinka. Ten dar daug neatstatytų objektų ir
norėtųsi sugrįžti, kai viskas bus sutvarkyta ir įrengta, kad pamatytume visą grožį.‘‘ (Anglų kalbos mokytoja Skirmantė Svetikienė).
,,Labai patiko mokinių pasirodymas: ir intelektualus, ir žaismingas, ir meniškas. Pasirinkta paprasta bei aktuali tema.‘‘ (Lietuvių kalbos
mokytoja Adelė Samuolienė).

Naudodamiesi proga, mokiniai savo mylimiausiems mokytojams perdavė keletą linkėjimų, kuriuos užrašė laikraščio
„Pertrauka“ korespondentas Rokas Paulius:
,,Mokytoja J. Vilkiene, linkime stiprybės ir nuotaikos būnant su mumis. Jūsų auklėtiniai !!!‘‘
,,Linkiu svajonių išsipildymo ir kantrybės su mokiniais, kurie nesupranta mokslo svarbos!
Nuo Gabijos mokytojai N. Krivickienei.‘‘
,,Linkiu kuo didžiausios sėkmės auginant Jūsų džiaugsmelius, nes vaikai - tai gyvenimo gėlės.
Rokas.‘‘
,,Ištvermingų ir linksmų mokslo metų! Nuo Vaidos mokytojai J.Vilkienei :)‘‘
,,Kad šypsena iš Jūsų veido neišnyktų! Nuo Giedrės ir Monikos mokytojai E. Galeckienei.‘‘
,,Linkiu išlikti puikia mokytoja! Nuo Aido mokytojai E. Galeckienei.“
,,Stiprybės, ištvermės! Karolina‘‘
,,Linkiu saulėtų dienų! Ernesta‘‘
,,Linkiu daug laimės Jūsų gyvenime. Nuo Rūtos mokytojai J.Vilkienei.“
,,Linkiu kuo geriausių dienų ! Julius‘‘
,,Linkiu kantrybės, ištvermės ir, kad Jūsų veidą nuolat puoštų šypsena! Linki Vika rusų
kalbos mokytojai Z. Morkūnienei :)‘‘
,,Linkiu kantrybės, plačios šypsenos, daug gražių akimirkų bei gerų mokinių ! Erika
mokytojai J.Šulskienei.‘‘
,,Mokytoja, sveikinu jus su Tarptautine mokytojų diena! Linkiu ypatingų 2012-2013 mokslo
metų! Linkiu Jums išlikti tokiai pat ypatingai ir visada besišypsančiai mokytojai. Greta
Bartkevičiūtė mokytojai V. Juknienei.‘‘
„Jūs - ne tik mūsų mokytoja, jūs - mūsų draugė, patarėja ir vedlė ir visa tai - viename
žmoguje. Sveikinu Tarptautinės mokytojų dienos proga ir linkiu išlikti savimi! Nuo Pauliaus
mokytojai E. Galeckienei.“
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Pilietiškumo pamokos muziejuje
Jaunosios muziejininkės:
Agnė, Aistė, Eglė, Tomas, Simona, Dominyka
Nuotraukoje: muziejininkė Ieva Petraitytė
veda pamoką I a klasės gimnazistams

Pilietiškumo pamokos muziejuje pirmokams tampa nauja tradicija. Tai
tarsi antrasis adaptavimosi gimnazijoje etapas. Jaunieji muziejininkai
naujiesiems mūsų bendruomenės kolektyvams – pirmosioms klasėms akcentuoja mokyklos kaitą per du dešimtmečius, supažindina su simbolika,
paaiškina, kodėl būtent tokią turime. Pavadinimas, himnas, emblema, devizas – tai mūsų, „Minties“ bendruomenės, išskirtinumo
ženklai. Pirmokai labiausiai domėjosi mokyklos istorijos akimirkomis, užfiksuotomis nuotraukose, ekspozicijos skyreliu „Mūsų
senelių mokykla“, popamokinę veiklą apibūdinančiais eksponatais. Baigiant pamoką pirmokai gana aktyviai atsakinėjo į
klausimus, komentavo, ką naujo sužinojo.
Tikimės, kad visos šešios klasės išradingai ir taikliai pristatys save plakatuose, juos gražiai pakomentuos per inauguraciją.

Mokykloje skambėjo „Chorų karų“
dainos
Karolina Mikoliūnaitė, II f kl.

Minint ,,Minties’’ gimnazijos vardadienį, mokykloje vyko daug įvairių
renginių. Vienas jų – ,,Chorų karai‘‘. Tai - net tris dienas vykęs tradicinis
renginys, kurio metu pasirodė trys dalyvių grupės. Konkursą vertino
kompetentingoji komisija, kuri dalyvių pasirodymus įvertino balais nuo nulio iki
dešimties. Jie buvo skiriami už atlikėjų kūrybiškumą, originalumą, estetiškumą,
meniškumą, klasės vieningumą, sceninę kultūrą ir gebėjimą į komandą įtraukti
tėvus ar mokytojus. Šiuo renginiu siekta paskatinti mokinių kūrybinę saviraišką
bei aktyvinti jų dalyvavimą gimnazijos kultūriniame gyvenime.
I-ųjų ir II-ųjų klasių mokiniai savo pasirodymus atliko pirmąją ,,Chorų
karų‘‘ dieną - spalio 22-ąją. Šį renginį vedė Šarūnas Liobikas ir Vaida
Stundziaitė. Ia ir IIf klasėms pasisekė – jos surinko maksimalius 50 balų, šioms
į nugarą alsavo II a, įvertinta 49 balais ir IIb klasė, pelniusi 48 balus, 47 balai
atiteko I c klasei , 41 - Ib klasei , o Id klasė surinko mažiausiai - 40 balų.
Spalio 24 dieną savo pasirodymus pristatė trečiokai. Jiems renginį vedė
Laimis Paulavičius ir Ugnė Palilionytė. Trečiokų ,,Chorų karuose‘‘ nė viena
klasė nesurinko maksimalaus 50 balų skaičiaus, tačiau jiems visai nedaug
trūko. Net keturios trečiokų klasės surinko 49 balus, tai : IIIa, IIIc, IIId ir IIIh. IIIe
klasė surinko 46 balus, nedaug nuo jų teatsiliko ir III g, surinkusi 45 balus bei III
f klasė, įvertinta 44 balais.
Paskutiniąją ,,Chorų karų” dieną pasirodė mūsų abiturientai. Šio
renginio vedėjai buvo Rytis Grašys ir Taja Logoida. Maksimalius 50 balų
surinko net trys klasės: IVa, IVb ir IVd. IVc klasė gavo 42, o IVh klasė - 41 balą.
Visi renginyje dalyvavusieji buvo apdovanoti skaniais prizais – šakočiais.
Konkurso koordinatorė ir meno vadovė Birutė Beresnevičienė su savo
komanda puikiai padirbėjo: renginiuose žiūrovų salės buvo pilnos, visi plojo ir
mėgavosi renginiais. Susirinkusiems pažiūrėti gražaus reginio nuotaiką
pakeldavo ne tik klasių pasirodymai, bet ir šmaikštūs komisijos komentarai.
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Sporto apžvalga
Sportininkai susitinka
ketvirtadieniais
Vytautė Svetikaitė, IVe kl.

Spalio 11 d. Panevėžio „Minties“ gimnazijoje startavo
sveikatinimo projektas „Ateik ketvirtadienį“. Jo tikslas – aktyvinti
vaikų ir jaunimo laisvalaikį, kartu į moksleivių gyvenimą įtraukiant
ir tėvus. Šių renginių metu turiningam ir ilgalaikiam
bendradarbiavimui suburiami miesto progimnazijų ir gimnazijų
bendrų interesų turintys vaikai ir jaunimas.
Nugalėtojai
apdovanojami prizais, diplomais ar padėkomis.
Pirmasis ketvirtadienis prasidėjo krepšiniu. Daugiausiai
dėmesio sulaukusioje triatlono rungtyje rungėsi virš 50 mokinių iš
įvairių mokyklų. Nugalėtoju vyresnių grupėje tapo Domantas
Mūsų krepšininkai
Varaškevičius (Ia), II vietą užėmė Kornelijus Budavičius (IIIf), III
vietą laimėjo Paulius Grybauskas iš IV h. Jaunesniųjų mokinių grupėje prizines vietas pasidalino mūsų svečiai - Panevėžio
"Šaltinio" vidurinės mokyklos mokiniai. 3x3 krepšinio varžybose dalyvavo 10 komandų, visi gavo atminimo dovanėles, o I vietos
laimėtojais tapo ketvirtokų trejetas: Paulius Kartanas, Kęstutis Peluritis, Laurynas Sargautis. Nuoširdžiai sveikiname!
Spalio 18 d. buvo skirta aerobikai, šokiams. Renginys prasidėjo klasikinės aerobikos su šou-dance elementais treniruote,
kurią vedė aerobikos mokytoja Irina Šlimienė. Po jos vyko ,,Minties‘‘ gimnazijos mokinio Laimio Paulavičiaus vesta hip-hop‘o
stiliaus treniruotė, skirta tiek vaikinams, tiek merginoms.
Renginio pabaigoje vyko aerobikos mokytojos Irinos Šlimienės kūno dizaino - jėgos treniruotė, kurios metu su svareliais,
elastingomis gumomis ir kitomis šiam sportui reikalingomis priemonėmis buvo atliekami pratimai visoms pagrindinėms raumenų
grupėms.
Spalio 25-oji buvo pavadinta jėgos diena, kuri prasidėjo virvės traukimu. Sulaukta ir garbingų svečių - Lietuvos moksleivių
virvės traukimo čempionų iš Ramygalos gimnazijos (trenerė Giedrė Maželienė), „Saulėtekio“, „Šaltinio“ ir A.Lipniūno mokyklų.
Virvės traukimo rungtyje aktyviai dalyvavo ir mūsų gimnazijos II, IV klasių komandos bei skautai.
Virvės traukimo rungties 5-6 klasių grupėje laimėtojai:
I vieta – „Saulėtekio“ progimnazijos mokinukai,
II vieta – „Šaltinio“ mokyklos komanda,
III vieta - A. Lipniūno stipruoliai.
Gimnazijų tarpe I vietą iškovojo „Minties“ gimnazijos III-IV kl. rinktinė, II vietą - Ramygalos gimnazijos mokiniai, III vietą IIa klasė.

I vietą iškovojusi „Minties“ gimnazijos III-IV kl. rinktinė.
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Labiausiai ,,sirgo‘‘ auklėtojos.

Skautai virvės traukimo rungtyje.

Kita rungtis – 16 kg giros rovimas. Tarpusavyje besivaržantiems vaikinams teisėjavo sunkiosios atletikos treneris
K.Čeponis. Giros rovimo rungties iki 65 kg kategorijoje laimėtojai:
I vieta - Žygimantas Krikščiūnas (32 kartai),
II vieta - Martynas Urbonas (19 kartų),
III vieta - Laimonas Remeikis (17 kartų).
Giros rovimo rungties iki 70 kg kategorijoje laimėtojai:
I vieta - Justas Lileika (44 kartai),
II vieta - Aretas Stakėnas (27 kartai),
III vieta - Deividas Žilinskas (26 kartai)
Giros rovimo rungties virš 70 kg kategorijoje laimėtojai:
I vieta - Dovydas Šukys (30 kartų),
II vieta - Kazimieras Vaitkevičius (24 kartai),
III vieta - Rokas Charlampijevas (5 kartai).

D.Žilinskas, IId klasė.

Vaikinai, varžęsi giros rovimo rungtyje.

I-os vietos nugalėtojas giros rovimo rungties
iki 70 kg kategorijoje - Justas Lileika.

Susirinkusiems buvo pristatyta gimnazijos svečių parodomoji taekwando programa (treneris Žydrūnas Budrys).
Nugalėtojai buvo apdovanoti padėkos raštais ir skaniais prizais – šakočiais.
Šis sveikatinimo projektas ,,Ateik ketvirtadienį‘‘ tęsis iki lapkričio 15 dienos. Ateikite pasportuoti, parungtyniauti ir,
žinoma, laimėti puikių prizų!
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Paraštė
Mokytojų pomėgiai
Karolina Mikoliūnaitė, IIf kl.
Vytautė Svetikaitė, IVe kl.

Visi manome pažįstantys savo mokytojus ir, jei reikia, rodos, galime tiek daug apie juos pasakyti... Gal net daugiau, nei jie
patys apie save žino... Bet ar tikrai? Prisipažinkite, ar niekada nepamąstėte, kuo gi per pamokas jūsų ramybėje nepaliekantis
mokytojas užsiima laisvu nuo darbo metu? Gal jūsų mėgiami laisvalaikio praleidimo būdai netyčia sutaps? Tokių tikslų vedinos,
mes ir pasidomėjome, kokie gi tie mūsų mokytojų pomėgiai! Nepatikėsite, vos apie tai paklausus, dalis pedagogų praranda
kalbos dovaną. Tarsi klaustumėme jų kažin kokios formulės! Teko tempte tempti juos už liežuvio! Jūsų dėmesiui – kelių mokytojų
pasisakymai šia neįprasta tema. Beje, kai kurių mokytojų laisvalaikis be galo įdomus!
Fizikos mokytoja O. Liškauskienė: ,,Mezgimas. Megzti pradėjau nuo vaikystės, nes reikėjo. Mane išmokė močiutė.‘‘
Etikos mokytoja I. Urbonienė: ,,Skaitymas, kelionės, mezgimas. Mėgstu skaityti įvairią literatūrą. Patinka autoriaus Paulo Coelho
knygos, viena jų - „Piligrimas“. ‘‘
Lietuvių kalbos mokytoja A. Samuolienė: ,,Mano pomėgiai: sodininkystė, nėrimas, frivolite adata (kilpinėliai). Kolekcionuoju
angeliukus, savos gamybos ir ne tik.‘‘
Rusų kalbos mokytoja Reda Ambrazaitienė: ,,Mėgstu nėrimą ir kulinariją.‘‘
Ekonomikos mokytoja Zita Vinkauskienė: ,,Mėgstu auginti gėles, megzti, nerti. Kuriu eilėraščius.‘‘
Anglų kalbos mokytoja Edita Galeckienė: ,,Man patinka keliauti ir, jei turėčiau daug pinigų, tai keliaučiau į visas pasaulio šalis!‘‘
Muzikos mokytoja Eglė Šarauskienė: ,,Mėgstu šokti, vairuoti, patinka gamta ir sportas.‘‘
Informatikos mokytoja Laura Kuchalskienė: „Dabar mano pomėgis ir darbas yra vaiko auginimas. Man patinka išbandyti ir dirbti
su įvairiomis kompiuterinėmis programomis.“
Matematikos mokytoja Vilma Montvilaitė: „Mėgstu megzti, patinka gyvūnai.“
Rusų mokytoja Jolita Vilkienė: „Mano pomėgis yra kelionės. Kadangi turiu sodybą mėgstu ją gražinti.“
Chemijos mokytoja Regina Vezbergienė: „Turiu daug pomėgių, bet šiuo metu man labiausiai patinka vaikščioti su šuniuku.
Šeimoje nepasidaliname, kuris vedžios šunį. “
Technologijų mokytoja Jolanta Simonavičienė: „Man patinka rankdarbiai, mėgstu gaminti atvirukus, panaudojant įvairias
tekstilės technikas. Šiuo metu, prisiminus senus laikus, vakarais mezgu. Vasarą mėgstu aktyvų laisvalaikį: plaukiojimą valtimi,
baidare, patinka būti gamtoje.“
Informatikos mokytoja Inga Rulienė: „Patinka stebėti kaip bendrauja mano vaikai, kaip auga ir žydi mano gėlės, kaip keičiasi
diena kelionėje. Mėgstu kiną, fotografiją ir teatrą.“
Lietuvių kalbos mokytoja Vaida Batavičienė: „Negalėčiau gyventi be knygų. Taip pat labai mėgstu keliauti – kiekvieną vasarą su
šeima bandome pažinti vis kitą Lietuvos kampelį. Dar patinka kulinarija, teatras ir kinas.‘‘
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Knygų klubas
Dievinantiems vampyrus
Vytautė Svetikaitė, IVe kl.

Šis straipsnis skirtas tiems, kurie dievina fantastines knygas apie vampyrus. Aš
esu viena iš jų. Todėl nekantrauju pasidalinti įspūdžiais apie New York Times bestselerių
autorės L. S. Smithromanų ciklą „Vampyrės dienoraštis“. Gal susigundys ir tie, kurie dar
jos neskaitė?..
Meilės trikampis tikriausiai yra įdomiausia tema jaunystėje. Ji dar įdomesnė, kai
visi to trikampio nariai yra asmenybės, žinančios, ko siekia, trokšta, dėl ko kovoja.
Pagrindinė herojė - jauna mergina Elena, atsidūrusi gana pavojingoje situacijoje. Viskas
perteikiama dienoraščio forma, o tai verčia patikėti herojės elgesiu ir mintimis, nes jis
rašomas sau ir nemeluojant. ,,Pabudimas. Ciklo 'Vampyrės dienoraštis 1-oji knyga‘‘ tik
atskleidžia problemas, bet jų neišsprendžia. Elena atsiduria brolių nesantaikos lauke.
Padėtis darosi įtempta ir verčia kuo skubiau ieškoti knygos tęsinio. Apie kainą jau
nebesusimąsčiau, nes buvau pasiryžusi paaukoti kad ir visas savo santaupas.
Kai meilė ir neapykanta atsiranda toje pačioje erdvėje, neišvengiamai turi įvykti sprogimas, bet ir antroje knygoje,
pavadinimu ,,Kova‘‘ veiksmas vystosi sudėtingai ir niekas neišsisprendžia.
,,Įniršis. Ciklo 'Vampyrės dienoraštis' 3-iosios knygos‘‘ įvykiai sukrečia baisiais posūkiais herojų likimuose ir niekaip
nesinori patikėti, kad Elena pralaimėjo visiems laikams. Skaitytojas šią heroję suspėja pamilti jau pirmoje knygoje ir
nebeįmanoma išlikti abejingam jos likimui. Todėl viliamasi, kad Elena nepražus, nes į šią situaciją ji pateko ne savo valia.
Dabar mano rankose - „Tamsioji sąjunga“ . Tai jau ketvirtoji L. J. Smith ciklo Vampyrės dienoraštis knyga. Veiksmas,
atrodo, persikels į dvasinį pasaulį, bet ši aplinkybė manęs negąsdina. Aš žaviuosi meile, kurios jėga egzistuoja net po mirties.
Nesiruošiau pasakoti ir nepasakoju knygos turinio, nes atskleista dabartis verčia skubiai žengti į ateitį, net praleidžiant tai,
kas buvo pasakyta. O tai jau būtų nepagarba autorei, kuri to nenusipelnė.

Lieka vis mažiau laiko iki dienos, kai Lietuvos kino teatrus pasieks didingas
„Saulėlydžio“ sagos finalas, filmas „Brėkštanti aušra. 2 dalis“. Užkietėję romantiškų
kino juostų apie vampyrus gerbėjai Amerikoje jau ruošia savo turimą atributiką
didžiajai nakčiai prieš grandiozinę filmo premjerą Los Andžele.
Didįjį vampyriškosios epopėjos finalą gerbėjai Lietuvoje išvys kartu su
„Saulėlydžio“ sagos aistruoliais visame pasaulyje – lapkričio 16 dieną. Pirmieji pamatykite garsiosios „Saulėlydžio“ sagos
kulminaciją! Ateikite į „Forum Cinemas“ organizuojamą PREMJERĄ, kurioje – romantinės dramos su Kristen Stewart, Robertu
Pattinsonu, Kellanu Lutzu, Ashley Greene finalas.
Filmo „Brėkštanti aušra. 2 dalis“ anonsas: http://www.youtube.com/watch?v=2DYH2t8fCqo&feature=player_embedded
Šį laikraščio „Pertrauka“ numerį išleido ir platino jaunieji korespondentai: Karolina Mikoliūnaitė, Rokas Paulius ir Vytautė Svetikaitė.
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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