PertraukA
⟣⟣⟣ Leidžia Panevėžio „Minties“ gimnazijos gimnazistai ⟣⟣⟣ 2013 m. vasaris ⟣⟣⟣
Mes vėl su Jumis!
Vėl dalinamės gimnazijos džiaugsmais ir rūpesčiais,
įspūdžiais apie renginius, džiaugiamės draugų laimėjimais!
Žinoma, nepamirštame ir mūsų abiturientų, kuriems iki
egzaminų liko vos šimtas dienų. Ta proga ir išleidome šį
laikraštuką.

Numerio tema

Šimtadienis
Ar užteks jums dar šimto dienų
Išsakyti viską, ką jaučiat?
Ar užteks jums dar šimto dienų
Išdainuoti dainoms, kurias mokat?
Ar užteks jums dar šimto dienų
Pašokt su visais, kuriuos mylit?
Ar užteks jums dar šimto dienų
Ant palangės palikt savo vardą?
Ar užteks jums dar šimto dienų
Išklausyt savo artimą draugą?
Ar užteks jums dar šimto dienų?..
Juk mokyklinės dienos jau baigias...
Paskubėkit...

Šiame numeryje skaitykite:
Numerio tema
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Konkursai

10

Žinios iš muziejaus

12

Mūsų kūryba

13

Knygų klubas

15

Anonsai

16

ŠIMTADIENIO PROGRAMA
8.40 – ketvirtokai renkasi į pamokas;
11.40–12.10 – auklėtojo pamoka
abiturientams;
13.00 – su kvietimais į „Nojaus laivą“
vykstama į Muzikinį teatrą, kur įvairios
kultūros ir civilizacijos spręs dilemą: kaip
išgyvensime pasaulio pabaigą?
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Nagi, paskaičiuokime! 100 dienų – tai trys mėnesiai, viena savaitė ir
viena diena, tai 2400 valandų, iš kurių bent 800 praleisite mokykloje,
pamokose. 100 dienų – tai 14400 minučių arba 864000 sekundžių.
Vadinasi, laiko dar turite ne tiek jau ir mažai! Išnaudokite jį tinkamai!

Mielieji,
Ar čia seniai Jūs, tylūs ir nedrąsūs
Atėjote minčių kupini.
Ar čia seniai savo lūkesčius rašėt,
Ir sakiniai buvo trumpi …
Ar čia seniai Jums mažai kas rūpėjo.
Tik linksmintis, būti draugų būry...
Koridoriais švaistytis tarsi vėjas,
Palydint viską jaunatvišku juoku…

Mieli, brangūs ir mylimi mano IV c kl. auklėtiniai!
Sveikinu Jus su Šimtadieniu. Jūs mano pirmieji auklėtiniai-abiturientai, kurių
laukia dar 100 dienų, pilnų kilimų ir kritimų, džiaugsmo ir liūdesio, juoko ir
ašarų...
Po jų Jūsų laukia platus ir ilgas nežinomybės, svajonių, ieškojimų ir
savarankiškumo kelias. Tegul šis gyvenimo kelias Jums bus kuo lengvesnis ir
ne toks slidus, kaip vasario gatvelės.
Su pagarba, Jus mylinti ir
Jumis tikinti auklėtoja
Jolanta Simonavičienė

O dabar vėl tokie pasimetę,
Tokie tylūs, kažko susimąstę,
Prieš akis - skaičius 100 dienų,
(kažkokia nežinia),
O tada - kur pasukt, ką nuspręsti?
Tik aš vieno prašyčiau, vaikai,
Žmogiškumo, širdies nepraraskit.
Tarsi lobį iškėlę aukštai,
Į gyvenimą tik gėrį neškit.
IV d klasės vadovė Ligita Dauderienė

Mano Auklėtiniai!
Liko 100 dienų... Liko dar 100 dienų? Liko tik 100 dienų!
Kad ir kaip Jūs ištartumėt šią frazę, liko tik tiek. O tada - pabaiga, o gal - pradžia?!
Tad kvatokitės, šėlkit ar liūdėkit, ar bambėkit, tačiau užbaikit, ką pradėjot!
Sėkmės visiems!
IV f klasės auklėtoja Jolita Vilkienė
Mielieji Abiturientai!
Mano Vaikai,
romano „Robinzonas Kruzas“ autorius
Danielis Defo yra pasakęs:
„Aukščiausioji žmogiškoji prigimtis – tai
sugebėjimas prisitaikyti prie aplinkybių
ir išlaikyti ramybę per visas audras“, tad
linkiu Jums paties palankiausio vėjo per
100 dienų trunkančią audrą ir visiems
laimingai pasiekti išsvajotąjį krantą.
IV e klasės auklėtoja Rimalda Vitkevičienė

Barsukui apsivertus ant kito šono, meškai iškišus leteną iš savo guolio, dienos ima
ilgėti ir šviesėti. Į Lietuvą parskrenda 40 paukščių ir atneša žinią: kiekvieno
ketvirtoko ausyse dar skambės 1200 skambučių, liko dar 600 „pasisėdėjimų“
pamokose, tik 600 laisvai pasirenkamų veiklų pertraukų metu, net 20 baimės ir
apmąstymo savaitgalių, 100 moksleiviškų dienų iki paskutinio skambučio
„Minties“ gimnazijoje.
Suprasdamos Jūsų beviltišką padėtį šioje gyvenimo tėkmės atkarpoje,
užjaučiame, bet padėti jau nebegalime...
P.S. Skęstančiųjų gelbėjimasis yra pačių skęstančiųjų reikalas!
Ketvirtų a, b, g, h klasių auklėtojos: Janina Tijušienė, Jūratė Gelžinienė,
Nijolė Vitkauskienė ir Dalia Karkazienė
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MP skiltis

Susipažinkime!
Lapkričio pabaigoje mokinių parlamento naująja prezidente išrinkta III d klasės gimnazistė
Justina Kairytė. Sveikiname ir linkime visam gimnazijos Mokinių parlamentui sėkmės jų veikloje.
Mokinių parlamento nariai:
1. Justina Kairytė (III d kl.) – prezidentė,
2. Domas Stipinis (III b kl.) – pavaduotojas,
3. Karolina Valonytė (III b kl.) – sekretorė,
4. Rytis Grašys (III c kl.),
5. Ainis Kulikauskas (II f kl.),
6. Rokas Matveičikas (II f kl.),
7. Almina Zavackytė (III c kl.),
8. Modesta Stankevičiūtė (II f kl.),
9. Danielė Sidorovaitė (II f kl.),
10. Gediminas Petrosianas (III b kl.),
11. Airidas Baltrušaitis (III c kl.).

Jaunojo miesto mero rinkimuose Justina liko antra
Panevėžio miesto savivaldybė Vietos savivaldos
dieną antrąsyk surengė jaunojo mero rinkimus.
Savo kandidatus į aukščiausią miesto valdžios
postą pasiūlyta teikti visoms miesto gimnazijoms.
Rinkimuose dalyvavo keturios - J.Balčikonio,
V.Žemkalnio, 5-oji ir „Minties“.
Gimnazistai Silvija Benotaitė (V.Žemkalnio
gimnazija), Dominykas Šliažko (J.Balčikonio
gimnazija), Monika Stepukaitė (5-oji gimnazija) ir
Justina Kairytė („Minties“ gimnazija) pristatė
miesto pagrindines problemas ir jų sprendimo
būdus. Gimnazistai kalbėjo apie gyventojų
emigraciją ir nedarbą, jaunimo užimtumą, ūkines
problemas, gyventojų savimonės, atsakingumo, pilietiškumo, savanorystės skatinimą ir kt. Tarp pasiūlymų
– kurti išmanųjį miestą, stiprinti Panevėžio kolegiją ir institutą arba kurti savarankišką aukštąją mokyklą,
plėsti dviračių takų infrastruktūrą ir populiarinti dviračių sportą, atnaujinti vaikų žaidimo aikšteles, griežtinti
baudas šiukšlintojams, pastatyti kuo daugiau šiukšliadėžių, miestui tvarkyti pasitelkti bedarbius. Taip pat
tiesioginiai merų rinkimai, Regionų plėtros ministerija Panevėžyje ir kt.
Veiklos programas vertino ir įvairius klausimus pateikinėjo miesto vadovai, gimnazijų atstovai. Paskui
surengtas balsavimas parodė, kad pirmojo rinkimų turo nugalėtojais tapo Monika Stepukaitė ir Justina
Kairytė. Antrajame rinkimų ture nugalėjo M.Stepukaitė. Jai įteiktas R.Kriuko stiklo studijoje pagamintas
stiklo prizas, jaunojo mero postą patvirtinantis diplomas ir atminimo dovanos. Be jų neliko ir kiti kandidatai
į jaunuosius merus.
Informacijos šaltinis:
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Paminėjome Tarptautinę
tolerancijos dieną
Lapkričio 16 d. visame pasaulyje minima Tarptautinė
tolerancijos diena. Šiais metais pilietinės iniciatyvos
idėja SKĖTIS – puikiai tinka rudeniui. Po SKĖČIU lietui
lyjant, gali sutilpti keletas žmonių, ar esame visuomet
tolerantiški greta esančiam? Žodis „tolerancija“ yra
pakantumas kitam, kitokiam, gebėjimas gerbti kitą
asmenį, kurio įsitikinimai ar nuomonė yra kitokia.
Visuomenėje gyvena skirtingi žmonės, todėl labai
svarbu gebėti toleruoti kitą ir sugyventi.

Šią dieną paminėjo ir mūsų gimnazijos bendruomenė. Gimnazijoje vyko Mokinių parlamento inicijuota akcija,
kurios metu moksleiviams buvo dalinami skirtukai su filosofų citatomis apie toleranciją. Prie mokytojų
kambario sienos pasipuošė skėčiais su klasių mintimis apie toleranciją. Štai keletas jų:

„Tolerancija – siekimas gėrio ir tiesos. (III a kl.)“,
„Tolerancija – kai matai žmogų kitokį nei tu, bet vis tiek iš jo nesityčioji. (II a kl.)“,
„Tolerancija – geriausia religija; Aukščiausio išsilavinimo pasiekimas ir tolerancija; Tolerancija- tai
žmogaus pažinimas, kad ir koks jis būtų. (IV h kl.)‘‘,
„Tolerancija – pripažinimas, jog kitas asmuo turi elgtis taip, kaip tau nepatinka. Toleruokime vieni
kitus. (II c kl.)‘‘,
„Tolerancija – tai gebėjimas priimti svetimas idėjas ir nuomones (II a kl.)“,
„Kilnus elgesys kitų atžvilgiu. (III a kl.)“,
„Tolerancija – tai žmogaus manierų išraiška. (III a kl.)“,
„Supratingumas, prisipažinimas, kantrybė. (III a kl.)“,
„Tolerancija – pakantumas. (III a kl.)“.
Mes labai didžiuojamės savo gimnazija bei tikimės, kad mūsų gimnazijos bendruomenė išliks tokia
pat tolerantiška.

Akcija priminė apie klastingą ligą
Lapkričio 30-ąją biologijos mokytojos metodininkės
Almiros Dambrauskienės iniciatyva buvo paminėta
Pasaulinė AIDS diena. IIIb1 ir IVb5 grupių mokiniai
rengė šia tema trumpus pranešimus, ruošė skaidres ir
pristatė jas II-osios pamokos metu beveik visose
klasėse. Prie šios akcijos prisidėjo ir Mokinių
parlamentas, įvairiais šios mirtinos ligos simboliais
stengdamasis atkreipti bendruomenės dėmesį į tai,
kad sergančių AIDS ir nešiojančių ŽIV Lietuvoje
kasmet vis daugėja, todėl reikia susirūpinti
brangiausiu žmogaus turtu – gyvybe.
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Renginiai

Pirmokai sau linkėjo geriausių
pažymių bei sutarimo su
mokytojais ir bendraklasiais
Gabrielė Grinkaitė, I a kl.

Spalio 19 d. vyko gimnazijos pirmokų inauguracija.
Norint patekti į „Minties“ laivą, pirmokams teko
įvykdyti fizinės parengties užduotis, išklausyti
pirmosios pagalbos kursus, atlikti laivų korozijos
tyrimus, parodyti geras geografijos žinias, išlaikyti pragaro virtuvės koko egzaminus ir atlikti dar daug kitų užduočių,
pateiktų laivo kapitono Ketvirtoko ir jo komandos.
Keli pirmokai pasidalino, deja, pabijoję prisistatyti, su laikraščio „Pertrauka“ skaitytojais savo įspūdžiais apie
inauguraciją ir pirmuosius mėnesius gimnazijoje. (Redakcijos pastaba: mokinių kalba netaisyta).
Pirmokų klausėme: „Kaip tu vertini savo inauguraciją“, „Ar jos laukei, o gal bijojai?“, „Kokie pirmieji įspūdžiai apie
gimnaziją, mokytojus, naujus draugus ir mokymąsi?“, „Ką žinojai apie mūsų gimnaziją? Ar tai pasiteisino?“, „Kodėl
norėjai čia mokytis?“, „Kaip manai, kiek laiko Tau reikės „įsivažiuoti“ į naujas vėžes?“, „Kuo pats,-i galėtum prisidėti
prie mokyklos gyvenimo?“, „Ko norėtum sau palinkėti?“.
„Inauguracijos laukiau, ji buvo įdomi, tačiau norėjau tikrų krikštynų. Gimnazija man patinka ir nuo pat pradžių patiko,
mokytojai geri, tik kai kurie mokiniai galėtų būti geresni. Apie gimnaziją žinojau iš pasakojimų, jų buvo įvairių, bet
sesuo lankė ir patarė eiti į ją. „Įsivažiuoti“ reikės gal apie metus laiko, kol priprasiu. Prie mokyklos gyvenimo galėčiau
prisidėti paskatindama draugus čia ateiti. Sau norėčiau palinkėti mokytis geriau, sutarti su mokytojais ir kitais.“
„Inauguracijos aš laukiau, bet nebijojau. Manau, kad mokytojai labai geri, bendraklasiai tiesiog fantastiški, viskas
labai fainiai. Apie gimnazija sklido visokie gandai, tačiau jie nepasiteisino, todėl manau, kas juos skleidžia - visiškai
nusišneka. Atėjau čia mokytis, nes čia mokosi nemažai draugų, beje, pati to norėjau. Sau palinkėčiau geriausių
pažymių, bendraklasių ir mokytojų.“
„Labai laukiau naujos mokyklos, taip pat ir inauguracijos, kadangi mėgstu naujus įspūdžius. Atvykęs į mokyklą,
patyriau tikrą atsipalaidavimą, mokykla tiesiog mane apstulbino, mokytojai puikūs, bendraklasiai draugiški. Apie
gimnaziją nežinojau labai daug, tiesiog girdėjau, kaip žmonės ją giria. Viskas pasiteisino, „įsivažiuoti“ nereikės daug
laiko, nes jaučiu, kaip jau „įsivažiavau“. Linkiu sau gero mokslo bei susidraugavimo su mokytojais.“

Sporto apžvalga
2013 m. sausio 31 dieną mūsų gimnazijoje vyko smiginio čempionatas. Merginų
grupėje garbinga I-ąja vieta dalinosi IV h klasės abiturientė Roneta
Galinauskaitė ir III d klasės gimnazistė Julija Venclovaitė. Vaikinų grupėje
nugalėtoju paskelbtas IV e klasę baigiantis Martynas Tamulevičius. Sveikiname!
Pirmą kartą mokyklos istorijoje suburta pirmokų vaikinų tinklinio komanda, kuri
gynė gimnazijos vardą miesto vyresniųjų klasių tinklinio varžybose. Sėkmingai
aplenkę Balčikonio gimnazijos auklėtinius, pritrūko jėgų kovoje prieš K.Paltaroko
ir 5-osios gimnazijos sportininkus. Apmaudu, bet sėkmingai pradėję liko tik
ketvirti. Merginų komanda taip pat užėmė IV-ąją vietą. Tikėkimės, kad kitąmet
jiems pasiseks geriau. 
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Ir pertraukos gali būti
netikėtos…
Karolina Mikoliūnaitė, II f kl.;
Vaida Batavičienė, laikraščio „Pertrauka“ redaktorė

Lapkričio 15 d. mūsų gimnazijoje buvo paminėta
Sveikatos diena. Ją organizavo biologijos mokytoja
Inga Mašauskienė, kūno kultūros mokytoja Giedrė
Kraujalienė ir Mokinių parlamentas. Įdomu tai, kad
apie vyksiantį renginį nebuvo informuota iš anksto,
mat organizatoriai šį kartą vietoj skelbimų ar
kvietimų sugalvojo jaunimą pakviesti muzika, kuri
tikrai pritraukė nemažą smalsuolių minią. Renginys
vyko dviejų ilgųjų pertraukų metu, per kurias
Mokinių parlamentas rengė įvairiausias estafetes.
Dalyviams teko rodyti savo miklumą, lankstumą
rakete mušinėjant kamuoliuką ar strypu - balioną,
vaikščiojant laikraščiais, spardant nepripūstą
balioną, pripiltą kruopų, mėtant žiedus ant strypo.
Teko ir pūsti balioną, kol jis susprogs. Drąsiausieji
buvo apdovanoti tokia proga ypač tinkančiais
sveikais prizais – obuoliais.

Šio renginio metu mes, gimnazijos laikraščio
„Pertrauka“ žurnalistai, bandėme padrąsinti ir
išjudinti sienas ramsčiusius smalsuolius:

„PERTRAUKA“: Kodėl nedalyvaujate renginyje?
Justina ir Erika iš II c kl.: „Mes tik stebime. Užduotys nėra sunkios. Apie renginį mes tik ką sužinojome. Tokių
renginių reikia daugiau.“
Tomas, III a kl.: „Man nepatinka tokie dalykai. Nesu tokių rungčių mėgėjas, atėjau tik pasižiūrėti. Aš daugiau
dalyvauju kontaktinio sporto varžybose.“
Simona ir Laura, III e kl.: „Mes bijome balionų sprogimo. O aš (red. past. Laura) dalyvaučiau, bet esu
pasitempusi rankos raiščius.“
Edgaras, IV d kl.: „Nenoriu, nes man nepatinka tokios užduotys. Žiūrovų labai daug, bet dalyvių mažai.“
Po pirmosios pertraukos suskubome pakalbinti renginio organizatorius:
„PERTRAUKA“: Kokie pirmieji įspūdžiai?
Domas, III b kl., MP narys: „Baisu, kad liks dovanų.“
G.Kraujalienė: „Tikėjausi didesnio aktyvumo. Organizatoriai per galvą verčiasi, o vaikai tik stebi.“
I.Mašauskienė: „Galėtų dalyvauti aktyviau. Ar išsigandę, ar nepripratę prie tokių dalykų, gal bijo kitų
nuomonės, kaip čia pasirodys? Kitais metais reikės daryti tarpklasines rungtis, nes po vieną vaikai bijo,
komandoje yra lengviau. Matote, stebėtojų susirinko minios, o dalyvių trūksta.“
„PERTRAUKA“: Ar patiko organizuoti renginį?
Modesta, II f kl.: „Taip, buvo smagu prisidėti prie šio renginio organizavimo.“
Nemažai smalsuolių renginį stebėjo iš antro aukšto. Suskubome paklausti ir jų:
„PERTRAUKA“: Kodėl renginį stebite iš antro aukšto?
Neringa ir Greta, II e kl.: „Susidomėjome ir norėjome pasižiūrėti, kas vyksta.“
Kadangi renginys vyko pertraukų metu ir, vos nuskambėjus skambučiui, aktyviai dalyvavusieji rungtyse lėkdavo į pamokas,
suspėjome pakalbinti vos vieną:
„PERTRAUKA“: Ar smagu dalyvauti rungtyse? Kaip manai, kodėl tiek daug susirinkusių nori būti tik žiūrovais?
Žygis, II f kl.: „Mano toks gyvenimo būdas – esu aktyvus nuo vaikystės. Gal kiti kompleksuoja, jiems gėda
pasirodyti, o man negėda, man visi savi.“
Nepaisant to, kad dauguma susirinkusiųjų taip ir neišdrįso išbandyti savo jėgų, liekame dėkingi iniciatyvą parodžiusioms
mokytojoms ir MP nariams už paįvairintas pertraukas ir nelengvą gimnazistų kasdienybę. Tikimės, kad organizatoriai nenuleis
rankų, o kitąmet dalyvių skaičius ženkliai lenks susirinkusiųjų.
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Maironio šviesos sušildyti...
Vaida Batavičienė, lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
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2012-ieji Lietuvoje paskelbti Maironio metais. Ta proga lapkričio
21-osios popietę gimnazijos skaitykloje vyko poetiniai skaitymai
„Pabūkime su Maironiu…“. Čia gausiai susirinkusieji skaitė,
deklamavo ar net išdainavo mėgstamiausius poeto eilėraščius ar
jų posmus. Tikybos mokytojos Elenos Globienės pakviestas
garbingas renginio svečias Krekenavos ir Upytės parapijų
klebonas Gediminas Jankūnas šį garsų kūrėją ir kunigą visiems
pristatė ne tik kaip oficialų, griežtą ir teisingą, bet ir kaip lyrišką,
atsiveriantį tik savo namuose, tiesiog kaip žmogų su savo
svajomis ir troškimais, prisilietusį prie amžinųjų dalykų.
Tą popietę lituanistė Janina Gedvilienė pristatė naujausią knygą
apie šią asmenybę, tai - Aldonos Ruseckaitės biografinis
romanas „Šešėlis JMM. Maironio meniniai biografiniai etiudai“,
o etikos mokytoja metodininkė Irmina Urbonienė gimnazijos
muziejui padovanojo 1944 m. išleistą poeto „Pavasario balsų“
rinkinį. Dar muziejus dovanų gavo ir nuo maironiečių – E.Urbono
iš visos maironiečių veiklos, pradėtos nuo 1989 m. spalio 29 d.,
sudarytą knygą „Maironio kelias“.
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Tęsiant Maironio tradiciją, po oficialiosios dalies visi buvo
pakviesti prie arbatos puodelio, kur su jaunimu aktualiais
klausimais diskutavo klebonas G.Jankūnas ir mokytojai.
Tą gražią pavakarę naujai suskambėjęs Maironio žodis rado kelią
į kiekvieno širdį, paliesdamas jautriausias jos kerteles,
padėdamas joms atsiverti ar nukeldamas į mielus prisiminimus.
Belieka tik nuoširdžiai padėkoti bendraminčius draugėn
subūrusioms renginio organizatorėms lietuvių kalbos
mokytojoms metodininkėms Janinai Gedvilienei ir Nijolei
Krivickienei.
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II a kl. mokinės I.Petraitytės nuotraukose:
1 - Renginio organizatorės - J.Gedvilienė ir N.Krivickienė džiaugėsi, kad sulaukta tiek daug
Maironio poezijos mylėtojų.
2 - ,,Ir skambėkit, mūsų dainos, po šalis plačiausias...'' (Maironis).
3 - Garbingas gimnazijos svečias klebonas G.Jankūnas su viena renginio organizatorių - lituaniste
J.Gedviliene.
4 - Diskusijos dalyviai.
4
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Žinių ir talentų diena
Vaida Batavičienė, laikraščio ,,Pertrauka‘‘ redaktorė

3

Gruodžio 6-oji gimnazijoje buvo paskelbta žinių ir talentų
diena. Visiems mokiniams mokytojai pasiūlė išties gausų
įvairių dalykų olimpiadų, viktorinų ir konkursų pasirinkimą.
Tuo pačiu metu buvo atidarytos II-IV klasių mokiniams
„Meninės dirbtuvės muzikiniame fone“. Čia skambant
kalėdinei muzikai linksmai nusiteikę gimnazistai artėjančių
švenčių proga puošė gimnaziją.
Šią neeilinę dieną nebuvo tokio gimnazisto, kurio nebūtų
sudominęs nė vienas užsiėmimas. Čia kiekvienas surado savo
nišą, kurioje vienaip ar kitaip galėjo save išreikšti.
Įvairių olimpiadų, viktorinų ar konkursų nugalėtojai
padėkomis buvo apdovanoti adventinių renginių tėvams
metu - gruodžio 20 d. Talentų dienos rezultatai paskelbti
gimnazijos svetainėje:
http://www.mintis.panevezys.lm.lt/mokykla/tradicijos/talentu_diena_2012-12-06.pdf

4

II a klasės mokinės J.Gantarskytės nuotraukose:
1,2-,,Dirbsim tol, kol viską papuošim.'' (mokytojos J.Simonavičienė ir L.Dauderienė);
3 - Chemijos olimpiada (mokytoja R.Vezbergienė);
4 - Anglų kalbos olimpiada II kl. (mokytoja I.Dementjeva);
5 - Kryžiažodžių ir galvosūkių konkursas I-okams (mokytoja J.Vilkienė);
6 - Kūno kultūros olimpiados akimirkos. (mokytojai: E.Samas, M.Masilionytė,
G.Kraujalienė, L.Šimoliūnas, D.Anciukevičienė).

6
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Prieš Kalėdas gimnazistus linksmino
popmuzikos žvaigždės!
Karolina Mikoliūnaitė, II f kl.
Paskutinę
savaitę
prieš
Kalėdų
atostogas tris dienas (gruodžio 17-19
d.) mokykloje vyko „Žvaigždžių
vakarai“, kurių metu gimnazistai rodė
savo kūrybingumą, klasių vieningumą ir
dalinosi prieššventine nuotaika. Klasės
turėjo pristatyti iš anksto pasirinktą
,,žvaigždę‘‘ ir parodyti koncertinį
numerį. Pirmąjį renginį vedė Mantas ir
Vaida. Savo pasirodymus paruošė: 1a,
1b, 1c, 1d, 1e, 1f, 2a, 2b, 2c, 2f klasės.
Sekančią dieną vyko trečių klasių
koncertinis numeris. Renginį vedė
.

Saulėnas ir Aušra, jame dalyvavo: 3a,
3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3h, 3g klasės.
Paskutinė „Žvaigždžių vakarų“ diena
buvo
skirta
mūsų
vyriausiems
gimnazistams. Joje dalyvavo: 4a, 4b,
4d, 4e klasės. Ketvirtokų renginį vedė
Šarūnas
ir
Ligita.
Mokiniams
kūrybingumo tikrai netrūko. Jie
parodijavo tokius daininkus kaip:
Egidijus Dragūnas, Rytis Cicinas, Alekna,
Dima Bilanas, Justinas Bieberis, Stasys
Povilaitis, Kastytis Kerbedis, Radži,
Minedas, Deivis. Scenoje pasirodė ir

šios daininkės: Džordana ButkutėStrasevičienė, Lady Gaga, Adelė, Pink,
Vitalija Katunskytė, Geltona, Birutė
Dambrauskaitė, Gintarė Karaliūnaitė,
Irena Starošaitė, Irma Jurgelevičiūtė,
Inga
Valinskienė.
Gimnazistai
nepamiršo ir tokių grupių kaip: Broliai
Aliukai ir sesutė Silvija, Mango, 69
danguje, Bavarija, Raketa, Kastneda,
Spice girls, Pikaso, Čilinam, Olialia
pupytės, Inculto, Balius. Renginys buvo
linksmas, įdomus ir triukšmingas.

Ar verta po pamokų nuvykti į spektaklį?
Ligita Brazytė, III e kl.
Mūsų III e klasės mokiniai su
auklėtoja Aušra Sučyliene bei lietuvių
mokytoja
metodininke
Daina
Rasalskiene sumanė išvykti į spektaklį.
Pasirinkome Vilniaus mažąjį teatrą, o
mokytoja Daina Rasalskienė pasiūlė
spektaklį „Mistras“. Taigi gruodžio 11
d., po pamokų, išvykome į Vilnių.
Spektaklio pradžia buvo 18 h 30 min.,
taigi prieš jį dar turėjome laisvo laiko
apžiūrėti kalėdinį Vilnių – pasivaikščioti
po Rotušės aikštę, apžiūrėti nepaprasto
grožio eglutę. Netrukus atėjo lauktoji
valanda ir mes sugūžėjome į salę.
Teatro aplinka ir interjeras buvo
neapsakomi – lyg rūmai, dvelkė
prabanga. Salė buvo nedidelė, todėl
žiūrėti spektaklį buvo dar įdomiau, nes
buvo jaučiamas šiltas ryšys su aktoriais.
Mariaus Ivaškevičiaus spektaklį
režisavo Rimas Tuminas. Viskas
parsidėjo nuo pristatomosios scenos.
Aktoriai, vaidinę šiame spektaklyje,
buvo žinomi: George Sand vaidino
Gabrielė Tuminaitė, ji buvo stipraus
charakterio moteris, kurią kartais
pavadindavo Džordžu, Onore de
Balzakas vaizduojamas kaip pasipūtęs,
nuolat pasiramsčiuodamas lazdele - jį
vaidino Andrius Bružas, Pjeras Leru –
bene
komiškiausias
personažas

spektaklyje,
dažnai
priversdavęs
žiūrovą nusijuokti savo „švepluojančia
kalba“ ar keistomis šnekomis - vaidino
Leonardas Pobedonoscevas, Adomą
Mickevičių – Jokūbas Bareikis, Celiną –
Adomo žmoną - vaidino Gintarė
Latvėnaitė, Mistras – Ramūnas Cicėnas,
Ksavera – Valda Bičkutė, Šopenas –
Mantas Vaitiekūnas, Margaret – Vaida
Būtytė.
Spektaklio veiksmas vyksta
Paryžiuje 1848 metais. Legendinis
rašytojas Adomas Mickevičius tuo metu
susitinka
su
garsiausiais
savo
amžininkais – rašytoju Onorė de
Balzaku, kompozitoriumi Fridrichu
Šopenu ir kitais sprendžia tautų kilmės,
tikėjimo ir kitus aktualius klausimus.
Spektaklio herojai kaip apsėsti kuria
vieną už kitą keistesnes teorijas apie
pasaulio tvarką.
Spektaklyje labai svarbi Mistro
figūra – tai Lietuvos dvarininkas
Andžejus Towianskis, save laikęs
pranašu, viešpaties vietininku žemėje ir
Paryžiuje įkūręs sektą „Dievo reikalas“.
Jis savo mistinėmis idėjomis visiškai
pavergia nebejauną ir gyvenimo
prasmės bei kūrybos atnaujinimo
šaltinių ieškantį Adomą Mickevičių ir
sužlugdo didįjį poetą.

„Mistre“ gausu alegorijų ir
komiškų
situacijų.
Ypač
taikliai
kūrėjams pavyko pašmaikštauti apie
Lietuvą. Spektaklio herojai lietuvišką
palinkėjimą keldami gėrimo taurę „Būk
sveikas“ „išvertė“ kaip lietuvių norą
„įamžinti save knygose“ („book save
as“), o lietuvių tautinį charakterį
perteikė itin „šoklūs“ lietuviško
restorano
Paryžiuje
padavėjai.
Įspūdinga muzika ir dekoracijos gražiai
papildo nepriekaištingą aktorių darbą.
Šį spektaklį suprasti buvo
nelengva, nes reikėjo gerai išmanyti
istoriją bei literatūrą. Tačiau mums
pagelbėjo žinios iš literatūros, nes
daugelio šių personažų kūrinius esame
nagrinėję per lietuvių kalbos pamokas,
o prieš spektaklį mokytoja Daina
Rasalskienė mus supažindino su
siužetu, todėl žiūrėti buvo daug
lengviau. Manau, kad popietė teatre
buvo tikrai naudinga. Ateityje laikydami
lietuvių kalbos egzaminą galėsime
remtis ne tik knygomis, bet ir matytu
spektakliu. Mūsų klasė jau planuoja
kitą išvyką, bet ne pramogauti, o
tobulėti teatre. Manome, kad tikrai
verta po pamokų nuvykti į spektaklį.
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Konkursai

Šįkart fortūna mūsiškiams nenusišypsojo...
Algirdas Morkūnas, IV b klasė

Lapkričio 23 d. Pasvalio Petro
Vileišio
gimnazijoje
vyko
matematikos XIV-oji komandinė
olimpiada profesoriaus Broniaus
Grigelionio
taurei
laimėti.
Renginys prasidėjo olimpiados
atidarymo ceremonija, kurios
metu
kalbėjo
gimnazijos
direktorius, savivaldybės atstovai,
doc. dr. Juozas Šinkūnas, prof. dr.

Eugenijus Stankus ir pats
akademikas Bronius Grigelionis.
Pasibaigus atidarymui, 10.00 val.
kibome spręsti užduotis.
Vėliau vyko dr. Aivaro Noviko
paskaita
„Matematiniai
konkursai“,
kurioje
buvo
sprendžiami
įdomūs
matematiniai
uždaviniai
iš

I komanda
1.
2.
3.
4.
5.

Algirdas Darasevičius, Ia
Domantas Varaškevičius, Ia
Ieva Petraitytė, IIa
Mantas Šeštokas, IIa
Matas Žukas, IIa
mokytoja Loreta Klimkevičienė

Baltijos
šalių
matematikos
olimpiados.
Paskelbus rezultatus paaiškėjo,
kad abiejose amžiaus grupėse
nugalėjo J.Balčikonio gimnazijos
komandos. Nors ir nepavyko
mūsų gimnazistams olimpiadoje
pasiekti aukščiausių vietų, linkime
jiems nenusiminti ir kitais metais
siekti dar geresnių rezultatų!

II komanda
1. Lukas Remeikis, IVb
2. Mantas Neviera, IVb
3. Eimantas Venslovas, IVb
4. Algirdas Morkūnas, IVb
5. Paulius Kartanas, IVb
mokytoja Jūratė Gelžinienė

Išrinktas atstovas į meninio skaitymo konkursą mieste
Vaida Batavičienė, laikraščio ,,Pertrauka‘‘ redaktorė

Gruodžio 5-osios popietę mūsų gimnazijos aktų salėje vyko kasmetinis meninio
skaitymo konkursas, kuriame, skaitydami pasirinktus poezijos kūrinius ar prozos
tekstų ištraukas, rungėsi geriausi mokyklos skaitovai ar gabesnieji mokiniai. Nors
paraiškų dėl dalyvavimo šiame konkurse sulaukta virš trisdešimties, tačiau iki
renginio dienos norinčiųjų išbandyti savo jėgas liko dvidešimt penki. Tačiau ir iš jų
buvo itin sunku išrinkti patį geriausią skaitovą. Vertinimo komisijai atstovavo ne
tik visiems pažįstamos lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Dalia Karkazienė ir
meno vadovė Birutė Beresnevičienė, bet ir buvęs mūsų mokyklos mokinys, dabar
Vilniaus universiteto dėstytojas Martynas Norbutas. Jis sakėsi esąs laimingas
galėdamas būti šioje salėje, į kurios sceną ir pats kadaise lipdavo su didžiuliu
jauduliu širdy. Svečias, įteikdamas padėkos raštus laureatams, džiaugėsi, kad ir
šiandien jaunuoliai domisi literatūra, ieško emocijų ir jas susieja su tekstu, tokiu
būdu jį tarsi iš naujo kurdami.
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Po ilgų svarstymų ir diskusijų, vertinimo komisija III-ąją vietą skyrė II a
klasės mokiniui MANTUI ŠEŠTOKUI (mokytoja E. Gedraitienė),
skaičiusiam R.Granausko kūrinio ,,Didysis Alis‘‘ ištrauką, II-oji vieta
atiteko IV a klasės gimnazistei IVETAI KLIKŪNAITEI (mokytoja J.
Gedvilienė), pasirinkusiai Just. Marcinkevičiaus ir V.Mačernio eilėraščius,
o atstovauti mokyklai išrinktas I-osios vietos laureatas iš IV b klasės DOMINYKAS KUNCĖ (mokytoja D. Smalinskienė), skaitęs M. Katiliškio
romano ,,Miškais ateina ruduo‘‘ ištrauką. Šiems dalyviams buvo įteiktos
mūsų gimnazijos bei LR Seimo ir Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto
narės Rimos Baškienės padėkos. Taip pat skirtos dvi paskatinamosios
vietos: II a klasės gimnazistei IEVAI PETRAITYTEI (mokytoja E.
Gedraitienė), pasirinkusiai Z. Čepaitės ,,Emigrantės dienoraščio‘‘
ištrauką ir II f klasės gimnazistui ŽYGIMANTUI KRIŠČIŪNUI (mokytoja A.
Samuolienė), skaičiusiam J.Erlicko ,,Eilėraštį draugui‘‘ ir N.Morkūnienės
,,Ledo pilį‘‘.
Renginio dalyviams įteikdama padėkos raštus direktoriaus pavaduotoja
ugdymui Vilma Rimvydienė džiūgavo, kad mūsų gimnazijoje mokosi tiek
daug universalių mokinių, kurie šoka, dainuoja, sportuoja ir rašo ir skaito eiles.
Renginio organizatorės lituanistės Vaida Batavičienė, Adelė Samuolienė ir Danguolė Smalinskienė dėkoja ne tik
skaitovams ir juos ruošusioms lietuvių kalbos mokytojoms, bet ir atėjusiems palaikyti savo draugų, vertinimo
komisijai ir, žinoma, jaunųjų aktorių trupei: abiturientams Kęstučiui Peluričiui, Laimiui Paulavičiui, Dominykui Kuncei,
Eimantui Venslovai, Rokui Židoniui ir jų vadovei Birutei Beresnevičienei už žaismingą atmosferą, sukurtą renginio
metu. Tik jų dėka daugumai dalyvių buvo lengviau išvengti jaudulio, kuris dažnai pakiša koją ir geriausiam skaitovui.
Po renginio pakalbintas I-osios vietos laimėtojas Dominykas Kuncė pasidalino savo įspūdžiais ir emocijomis:
,,PERTRAUKA‘‘: Nuoširdžiausi sveikinimai! Kaip dabar jautiesi?
DOMINYKAS KUNCĖ: Ačiū! Nustebęs! Ruošiausi, išmokau du tekstus, tikėjausi būti trejetuke, bet, kad būsiu
geriausias, tikrai nemaniau.
,,PERTRAUKA‘‘: Ar kas nors Tau padėjo ruoštis šiam konkursui?
DOMINYKAS KUNCĖ: Taip, padėjo mano lietuvių kalbos mokytoja Danguolė Smalinskienė ir teatro vadovė Birutė
Beresnevičienė. Jos išklausė ir patarė šiek tiek.
,,PERTRAUKA‘‘: Šiandien Tu ne tik buvai skaitovu, bet ir vaidinai scenoje . Ar nebuvo sudėtinga?
DOMINYKAS KUNCĖ: Iš tiesų turėjau didelį krūvį, teko daug ruoštis, bet man patiko.
,,PERTRAUKA‘‘: Dabar Tavęs laukia miesto konkursas...
DOMINYKAS KUNCĖ: Taip. Tik dar nežinau, kada. Bet vis vien džiaugiuosi galėdamas atstovauti mokyklai.
,,PERTRAUKA‘‘: Belieka palinkėti Tau didžiulės sėkmės! Ačiū už pokalbį!
Komisijos nuomone, šįmet konkurso lygis buvo žymiai aukštesnis nei praėjusių metų, o tai didelis mokytojų
nuopelnas. Be to, visi mokiniai mokėjo tekstus, o jei kuris ir klydo, tai tik iš jaudulio.

Konkurso dalyvių apdovanojimo akimirkos. Nuotraukų autorė Justina Gantarskytė, II a kl.
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Žinios iš muziejaus

Pavilioti „Muziejų kelio 2012“
Enrika Navikaitė, Jurgita Brandišauskaitė, IIa klasė

Gimnazijos
Jaunieji
muziejininkai,
pažymėdami
Muziejų metus, aplankė pirmąjį
Lietuvos muziejų Bijotuose.
Pirmosios pūgos papuošti (spalio
paskutinėmis
dienomis!)
įspūdingai atrodė Baubliai. Jauku
buvo klausytis pasakojimo ir
sužinoti, kodėl toks pavadinimas,
kodėl rašytojui Dionizui Poškai
kilo mintis įrengti muziejų ąžuolo
išskaptuotame kamiene, kokią
istoriją liudija du didieji Baubliai

ir du mažieji, pavadinti Joniukais.
Įsitikinta, kad tikrai dvylikos
žmonių reikia kamienui apglėbti.
Nustebino ir Girdiškės bažnyčia,
papuošta
unikaliais
ąžuolų
altoriais (D.Poškos pavyzdys
panaudoti ąžuolą užkrečiantis).
Keliaudami
Raseinių
apylinkėmis, nedorai pasielgtų,
jei
muziejininkai
nesustotų
Maironio gimtinėje. Svetinga
šiluma
dvelkė
Bernotuose,
Maironio muziejuje, dar žibėjo

žemčiūgais
nasturtos
prie
Luknės, prie Maironio šaltinėlio,
šiureno ąžuolų lapai, kažką
pasakodami,
keliaujant
į
Pasandravio dvarelį ir stebintis
išlikusiu įdomiu svirtiniu šuliniu,
klausantis Maironio eilių akmens
mūro pavalkinėje.
Šiuolaikinis muziejus –
gyvas, provokuojantis, tik reikia
mokėti susikalbėti: papasakos
daug.

„Minties“ gimnazijos
muziejui - 3-eji!
Muziejininkų inf.

Šia proga gimnazijoje vyko
popietė „Vaizdas lemia mintį,
mintis – keitimąsi, „Mintis“ turi
istoriją“. Į gimnaziją atvyko
svečių
iš
Dembavos
progimnazijos, „Šaltinio“ ir A.
Lipniūno pagrindinių mokyklų.
Gimnazistai Eglė Žeruolytė ir

Tomas Šinkūnas, talkinant Aisčiui
Vitkauskui, pakvietė į edukacinę
renginio dalį: supažindino su
mokyklos
erdvėmis,
kurias
puošia tapybos darbai. Na, o
muziejuje
laukė
jaunosios
muziejininkės
Simona
Šimoliūnaitė ir Megi Maradišvili,

kurios papasakojo mokyklos
istoriją, apibūdino muziejuje
esančius eksponatus. Pristatymą
pratęsė gimnazijos direktorius
Egidijus Samas, vadovaujantis
švietimo įstaigai nuo pat
atidarymo,
ir
pavaduotoja
ugdymui Vilma Rimvydienė.
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Mūsų kūryba
Šį kartą siūlome susipažinti su lituanisčių Dalios Karkazienės ir Eglės Noreikienės organizuoto kasmetinio
renginio „Prozos rudenėlis“, vykusio spalio 16 d. laureatės II f klasės gimnazistės Marijos Petraitytės
(mokytoja A.Samuolienė) kūryba.

Vėtra
Miniatiūra
Dangus su žeme maišosi. Pavargusių medžių šakos liečia taką, šlapi lapai draskomi vėjo skrieja kur
papuola. Nuplėštas metalinis skardos gabalas, pasiutusios vėtros velkamas per šaligatvį, kėlė šlykštų garsą.
Gatvės tuščios, tik stotelėje kažkas lūkuriuoja. Žmogysta , apsirengęs ilgą nutriušusį rudą paltą, apsiavęs
pilkus batus, užsitraukęs iki pat akių palto apykaklę, tyliai stebi sujudimą. Tarytum bijotų krustelt, kad
vėtra jo nepamatytų, kad neprilėktų prie jo. Vis žvilgčioja į laikrodį, tada nerimastingai pažiūri tolyn į gatvę,
akimis ieškodamas autobuso šviesų. Bet matė tik paklaikusią vėtrą. „Kaip vėlu ir autobusas vėluoja. Galbūt
šiandien jau nebevažiuos?'' - mąsto senukas. Stotelės konstrukciją stipriai sudrebino vėjo gūsis. Senukas
dar labiau susigūžė. Kišenėje stipriai gniaužė vaistus, dėl kurių ir atsirado visai kitam miesto gale. Jį slėgė
vienatvė . Ji jam ir tebuvo likus. Rodos, širdis plaka lėčiau, kai ji šalia. Kaip jam pasiekti namus? Atsidusęs
pakėlė akis ir pažvelgė į gatvę. Tik staiga prie stotelės privažiavo sidabrinė mašina, prasidarė keleivio pusėje
esantis priekinis langas.
- Gal jus pavežti, pone? - paklausė mergina. - Kur jūs tokį vėlų metą per vėtrą čia stovit?
Senukui akyse pragiedrėjo ir piktoji vėtra mielesnė pasidarė, jam pasirodė, kad ji netgi jam
šyptelėjo. Nepaisant visko jis grįš šiandien namo!
Marija Petraitytė, II f kl.

„Kūryba man niekada nebuvo svetima...“
Laikraščio „Pertrauka“ korespondentė Karolina MIKOLIŪNAITĖ pakalbino šiame numeryje išspausdintos
miniatiūros „Vėtra“ autorę ir savo klasės draugę Mariją PETRAITYTĘ.
Tavo miniatiūra ,,Vėtra‘‘ labai gražus, vaizdingas
kūrinėlis. Ar galėtum papasakoti gimnazijos
laikraščio ,,Pertrauka‘‘ skaitytojams jo gimimo
istoriją?
MARIJA PETRAITYTĖ: Na, ačiū, labai malonu tai
girdėti. Kūrinėlis atsirado gan spontaniškai, kai
mokytoja pakvietė į kūrybines dirbtuves, kuriose ir
gimė šis darbas.
Gal esi sukūrusi ko nors daugiau?
MARIJA PETRAITYTĖ: Kūryba man niekada nebuvo
svetima. Anksčiau kurdavau tikrai daugiau: tiek
eilėraščius, tiek ir miniatiūras. Dabar, deja,
nebeužtenka tam laiko.
Tikriausiai mėgsti skaityti knygas? Koks autorius
Tave įkvepia?
MARIJA PETRAITYTĖ:. Taip, mėgstu paskaityti.
Anksčiau skaitydavau daugiau, dabar tikrai rečiau

atsiverčiu kokią knygą. Tai taip pat susiję su laiko
stoka. Ne, neturiu dar autoriaus, kurį galėčiau
išskirti kaip savo įkvėpėją, tikriausiai dėl to, kad esu
dar jauna ir neturiu aiškių prioritetų. Dabar mano
didžiausia įkvėpėja yra muzika.
Žinome, kad dar ir mėgsti piešti. Kuris talentas
Tau yra arčiausiai širdies? Kodėl?
MARIJA PETRAITYTĖ: Taip, piešiu. Lankau dailės
mokyklą. Man patinka daug įvairių sričių ir aš
negalėčiau
dabar
išskirti
vienos
kaip
mėgstamiausios.
Laikau
save
pakankamai
sudėtinga asmenybe, man kartais sunku suprasi
pačiai save, tikriausiai tik bėgant laikui ir ateinant
patirčiai galėsiu išskirti mėgstamą sritį.
Dėkojame už atsakymus ir linkime, kad kūryba
Tau išliktų labai svarbi visą gyvenimą.
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Pokalbis su menininke,
gyvenančia tarp mūsų...
Karolina Mikoliūnaitė, II f kl.

Lapkričio 9 d. gimnazijos mažojoje galerijoje
buvo atidaryta gimnazistės Kornelijos
Stoškutės (IVa kl.) personalinė paroda. Ta
proga
mūsų
laikraščio
,,Pertrauka‘‘
skaitytojams siūlome paskaityti interviu su šia
jaunąja dailininke.

Tavo piešiniai sužavėjo ne vieną. Iš kur tu semiesi
įkvėpimo piešti?
Darbus piešiau dailės mokykloje. Mane įkvepia
muzika, Panevėžio dailės mokyklos mokytojas
Ramūnas Grinkevičius, klasės atmosfera.
Kada tu susidomėjai piešimu?
VIII klasėje, bet dar būdama septintokė
sugalvojau, kad noriu stoti į dailės mokyklą.
Ar ši personalinė piešinių paroda tau yra pirmoji?
Taip.
Ar šioje parodoje puikuojasi tavo pirmasis
paveikslas? Jei ne, tai kodėl?
Ne, pirmasis paveikslas padovanotas mamos
draugei. Paveiksle buvo pavaizduota abstrakcija.
Kuris paveikslas tau yra pats mieliausias ir kodėl?
„Istorija“, nes geriausiai pavykęs, jausmingas.
Kokią įsivaizduoji savo ateitį?
Stosiu į Vilniaus dailės akademiją, nes noriu
studijuoti interjero dizainą, o tapyba - tik pomėgis.
Kaip pakomentuotum savo piešinį „Auto“?
Atradimas naujų erdvių. Ant pasirinktos
nuotraukos raudona spalva nutapiau Afrikos
genties moters veidą.

Kas tave įkvėpė piešti paveikslą „Istorija“?
Tai buvo kito paveikslo kopija.
Ką tu norėjai pasakyti paveikslu „Sparnas“ ?
Šį piešinį piešiau dailės olimpiadai. Kiekvienais
metais 12 vidurinėje mokykloje vyksta olimpiada,
nesu praleidusi nė vienos.
Ką simbolizuoja arklys tavo paveiksle „Pradžia“?
Kokia kitų piešinyje esančių simbolių prasmė?
Moters figūra simbolizuoja kiekvieno mūsų
gyvenimo pradžią, o žirgas - peizažo dalis.
Kodėl paveikslas „Paryžietė“ vadinasi būtent
taip?
Mergina man priminė paryžietę, nes ten mados,
meilės centras.
Kodėl paveiksle „Vaikystė“ dominuoja būtent šie
trys daiktai?
Tai dailės mokykloje pieštas natiurmortas.
Ko norėtum sau palinkėti?
Užsispyrimo ir,
kad niekada neužgestų
kūrybiškumo ugnelė.
Dėkoju už pakalbį ir linkiu, kad kūrybinė liepsnelė
Tavo širdyje liepsnotų visą gyvenimą ir skatintų
kurti toliau.
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Knygų klubas

Mielais vaikystės prisiminimais
alsuojanti knyga
Vytautė Svetikaitė, IV e kl.

Lapkričio 13 d. gimnazijoje vyko susitikimas su aktore ir
rašytoja Doloresa Kazragyte. Viešnia mūsų gimnazijos
bendruomenei pristatė jau septintąją knygą „Raudoni
sandaliukai“. Joje atverti rašytojos prisiminimai,
prasidedantys ketvirtuoju gimtadieniu, kurio metu
tėvų padovanota kukli dovanėlė - raudoni sandaliukai.
Tai buvo patys pigiausi vaikiški bateliai, bet kaip mažylė
jais didžiavosi, kaip norėjo, kad visi ją, avinčią tais sandaliukais, matytų. Tai liudija, kad tikroji dovanos vertė
yra nuoširdumas, šilti žmonių tarpusavio santykiai. Nuo to gimtadienio knygoje tęsiasi atminties gija,
vedanti toliau per gyvenimą. Aktorė ir rašytoja nelaiko savęs išskirtine asmenybe ir dalinasi su skaitytojais
savo prisiminimais. Juose daug gražių akimirkų. D.Kazragytės bendraamžiai tuose prisiminimuose gali
atrasti ir dalelę savo praeities, o jaunimas sužino, kaip prabėgo jų tėvų ir senelių vaikystė. Tačiau
svarbiausia, ką norėjo pasakyti autorė savo knygoje ir susitikime su skaitytojais, - mokėkime vertinti
gyvenimą, išsaugokime atmintyje jo gražiausias akimirkas, kurių iš mūsų jau niekas neatims. Ir ne daiktuose
glūdi laimė. Sandaliukai - tai džiaugsmingų akimirkų, laimės ir šiltų žmonių tarpusavio santykių simbolis, ko
šiandien mums, pasinėrusiems į daiktų pasaulį, kartais labai trūksta.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas M.Ivaškevičiaus „Madagaskarą“
premijavo kaip kūrybiškiausią 2004-ųjų metų knygą.

PADĖKA
Baigėsi „Knygų Kalėdos“. Jos atnešė tikrą kalėdinį stebuklą. Dabar
bendromis pastangomis už surinktus 285 litus gimnazijos bibliotekoje
turėsime net 14 egz. M. Ivaškevičiaus „Madagaskaro“ knygų. Jas skaitys
ne viena gimnazistų karta. Dėkojame už palaikymą ir solidarumą 1c, 1d,
2c, 2e, 2f, 3a, 3d, 3e, 3h, 4c, 4f, 4g, 4h klasėms ir jų auklėtojams bei 3g
klasės mokiniui Jonui Baranauskui. Didžiuojamės jumis, gimnazistai.
Bibliotekininkės Dalia ir Milė

Esate kviečiami į gimnazijos biblioteką aplankyti net tris ilgalaikes parodas,
skirtas Sveikatingumo, 1863-ųjų sukilimo ir Tarmių metams paminėti 2013-aisiais.
Bibliotekininkės
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Anonsai

PILIETIŠKUMO PAMOKA
VASARIO 14 D.
VASARIO 16-OJI – LIETUVOS VALSTYBĖS ATKŪRIMO DIENA,
TA PROGA GIMNAZIJOS ABITURIENTAI KVIEČIA VISUS I-III KLASIŲ MOKINIUS Į
PILIETIŠKUMO PAMOKĄ SU SIURPRIZAIS.
LAUKITE MŪSŲ KETVIRTADIENĮ, 5 PAMOKĄ.

LIETUVIŲ KALBOS DIENOS, SKIRTOS TARMIŲ METAMS
VASARIO 25-28 D.
PROGRAMA
02-25 – IŠKILMINGS PRADĖJIMS ILGALAIKIA VISŲ METŲ PROJEKTA „M A N O T A R M Ė“
02-26 – DIKTANTAS ( IR DAILUS RAŠTAS...) I KLASIŲ MOKINIAMS IR KITIEMS NORINTIEMS
02-27 – PUPP BANDOMASIS LIETUVIŲ KALBOS KABINETUOSE
02-28 – ŽEMAITIŠKOS TARMĖS POPIETĖ SKAITYKLOJ I-II KL. MOKINIAMS ROKOUSIMĖS ŽEMAITIŠKA!
03-05 – EDUKACINE IŠVYKA Į LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTĄ (III-IV KL. MOKINIAM, KURIE MYL KALBA IR MOK TARME)

FIZIKOS IR INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ
KONKURSAS

FIT‘o diena
LINKSMŲJŲ IŠRADINGŲJŲ KONKURSE NETIKĖTOSE RUNGTYSE VARŽYSIS II KLASIŲ KOMANDOS BEI JŲ
SIRGALIAI!
LAUKIAME JŪSŲ VASARIO 26 D. 13 VAL. AKTŲ SALĖJE.
RENGINIO NUOSTATUS IR PROGRAMĄ RASITE GIMNAZIJOS SVETAINĖJE: WWW.MINTIS.PANEVEZYS.LM.LT

40-IES PAUKŠČIŲ DIENA
KOVO 8 D.
RYTINĖ ARBATĖLĖ KLASĖSE.
INKILŲ KONKURSAS-EKSPOZICIJA.
PAŽINTINĖ EKSKURSIJA Į KREKENAVOS REGIONINĮ PARKĄ.
KVIEČIAME VISUS PRISIJUNGTI PRIE RENGINIŲ KOVO 1-ĄJĄ SAVAITĘ.
SENOVĖJE BUVO TIKĖTA, KAD MAŽDAUG TIEK PAUKŠČIŲ TĄ DIENĄ JAU TURI BŪTI PARSKRIDĘ. NEI VIENA
PASAULIO TAUTA NETURI TIEK PAUKŠČIŲ DIENŲ – VIEVERSIO DIENA, KOVO DIENA, PEMPĖS DIENA, GANDRO
DIENA, GEGUTĖS DIENA.

Šį laikraščio „Pertrauka“ numerį išleido ir platino Panevėžio ,,Minties‘‘gimnazijos 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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