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Karolina Mikoliūnaitė, II f kl. 

 

Aušra Sakalauskaitė: buvo 
aktyvi dalyvė popamokinėje 
veikloje, tarpmiestiniuose 
renginiuose.

„Pertrauka“: Sveikiname tapus „Metų ketvirtoko“ nominante ir laimėjus 
„Metų mintiečio“ titulą! Kaip tu jautiesi?  
Aušra:  Visai nesitikėjau. Į skatinimo komisiją ėjau, nes mane išrinko visi 
ketvirtokai. Buvo labai nepatogu, kai mokytojai taip gyrė mane. :) O kai įteikė 
apdovanojimą, man buvo keista ir labai netikėta. 
„Pertrauka“: Ką ketini studijuoti? 
Aušra:  Maisto pramonės technologiją. 
„Pertrauka“: Kam šiandien labiausiai norėtum padėkoti už savo sėkmes? 
Aušra:  Draugams, mokytojams, tėvams, mokyklai - visiems, nes tai ne mano 
vienos nuopelnas. 
„Pertrauka“: Įsivaizduok save po dvidešimties metų...  
Aušra:  Po dvidešimties metų... Tai man jau bus 39 :). Įsivaizduoju save su 
šeima: vyru, dviem vaikais, gal net turėsiu kažkokį savo versliuką, susijusį su 
maistu. 
„Pertrauka“: Kas labiausiai įsiminė iš mokyklinių metų?  
Aušra:  Į gimnazijos veiklą įsitraukiau pakankamai vėlai - 11 klasėje. 
Visai  netikėtai, kai organizavome Paskutinio skambučio šventę. O vėliau teatro 
mokytoja Birutė Beresnevičienė įtraukė mane ir į kitus gimnazijos renginius. 
„Pertrauka“: Ar sunku bus palikti mokyklą? 
Aušra (nubraukusi ašarą):  Labai sunku. Tai buvo geriausi ketveri metai. Bus 
labai sunku išsiskirti su draugais. Į išleistuves, matyt, reikės nusinešti nosinių 
pakelį...  

REDAKTORĖS ŽODIS 

Paprastai paskutiniajame gimnazijos laikraščio numeryje spausdiname abiturientų ir jų 

auklėtojų pasisakymus, sveikinimus bei linkėjimus. Tačiau šįkart „Pertrauka“ bus kiek kitokia. 

Kalbinsime tik tuos, kuriems mokykla buvo ne tik žinių šaltinis, bet ir namai, kur jie praleido 

nepalyginamai daugiau laiko tam, kad mes visi galėtume didžiuotis savo gimnazija, kurią 

garsino jau išeinančiųjų pasiekimai. Kalbinsime tuos, kurie čia ieškojo savo pašaukimo ar bent 

išbandė save... Jie išeina!.. Kaip liūdna!.. Ir gera! Išeina laimingi, jauni, nes čia jiems jau per 

ankšta. Ir tegul. Reikia vytis savo svajones... O mes, pasiliekantieji, sekime jiems pavymui ir 

kurkim save iš naujo!     

Jūsų Vaida 
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Dominykas  Kuncė: dalyvavo 
įvairiuose konkursuose, aktyviai 
įsitraukė į visuomeninę veiklą, 
organizavo ir vedė renginius. 
Meninio skaitovų konkurso 
laureatas. „Šimtakojo“ lau-
reatas. Modernaus šokio 
studijos narys.  

„Pertrauka“: Sveikiname tapus „Metų 
ketvirtoku“! Kaip jautiesi pelnęs šį 
apdovanojimą?  
Dominykas: Ačiū dar kartą už sveikinimą! Jau 
gerą mėnesį galiu džiaugtis „Metų ketvirtoko“ 
nominacija. Manau, tai išties nerealus dalykas. 
Jaučiuosi tikrai įvertintas už savo veiklą, kuri 
man suteikė be galo daug patirties. Taip pat 
esu laimingas, jog paskutiniuosius metus 
gimnazijoje praleidau prasmingai ir 
pradžiuginau mokyklos bendruomenę.  
„Pertrauka“: Gimnazijoje buvai daugybės 
konkursų dalyviu, aktyviu renginių 
organizatoriumi ir vedėju, šokėju, skaitovu, 
aktoriumi... O kuo gi būsi užaugęs?  
Dominykas: Taip, ši gimnazija įtraukė mane į 
aktyvią veiklą ir, ko gero, daugelis galvoja, jog 
scena yra ta vieta, kurioje aš jaučiuosi 
geriausiai, ir savo ateitį turėčiau sieti su 
organizacine veikla. Tačiau, nemanau, kad taip 
bus, kadangi savo ateitį stengsiuos sieti su 
biologijos mokslu. Šiuo metu būtent ir 
ruošiuosi egzaminams. 
„Pertrauka“: Kam šiandien labiausiai norėtum 
padėkoti už savo sėkmes? 
Dominykas: Padėkoti labiausiai norėčiau 
teatro mokytojai Birutei Beresnevičienei, už 
suteiktas reikšmingas pamokas scenoje ir už 
jos ribų bei už puikią nuotaiką. Taip pat savo 
auklėtojai Jūratei Gelžinienei, kuri visuomet 
pastūmėdavo ir drąsindavo imtis veiklos. 
Žinoma, noriu padėkoti ir draugams, be kurių 
palaikymo nebūčiau įgijęs tokios sėkmės. 

„Pertrauka“: Įsivaizduok save po 
dvidešimties metų... 
Dominykas: Po dvidešimties metų sunku 
net pagalvoti, koks bus mano 
gyvenimas.  Tikiuosi, būsiu vis dar be 
galo energingas, veiklus ir besišypsantis. 
Turėsiu mėgstamą darbą, gražią šeimą ir 
daug keliausiu. Na, juk kartais verta 
pasvajoti ar ne? 
„Pertrauka“: Kas labiausiai įsiminė iš 
mokyklinių metų? 
Dominykas: Iš mokyklinių metų 
labiausiai įsiminė 11 ir 12 klasės. 
Visuomet prisiminsiu, kaip mokykloje 
tekdavo dirbti iki vėlyvo vakaro ir ruošti 
100-ienį dvyliktokams. Šokiai ir aktorinė 
veikla taip pat išliks ilgam mano atminty, 
ir po daugelio metų galėsiu sakyti 
visiems, jog „Minties“ gimnazijoje tikrai 
buvo šaunu mokytis! 
„Pertrauka“: Ar sunku bus palikti 
mokyklą? 
Dominykas: Mano dienos mokykloje jau 
beveik suskaičiuotos, ir sunku patikėti, 
kad greitai reikės ją palikti. Iš vienos 
pusės - liūdna išsiskirti su draugais ir 
mokytojais, su kuriais susigyvenau per 
ketverius mokslo metus ir patyriau 
nuostabių akimirkų, tačiau iš kitos pusės 
- norėčiau išplaukti į platesnius vandenis, 
kaip ten yra sakoma, ir paragauti 
studento duonos.  Žinoma, nepamiršiu 
gimnazijos ir ją būtinai aplankysiu. 

 
 

Eimantas Venclovas:  miesto chemijos, fizikos, matematikos olimpiadų dalyvis 

ir prizininkas, aktyviai dalyvavo  mokyklos ir miesto renginiuose, buvo aktyvus 
skautas. Pirmūnas.  „Šimtakojo“ laureatas. Modernaus šokio studijos narys. 

 
„Pertrauka“: Sveikiname tapus „Metų 
ketvirtoko“ nominantu! Praeitais 
metais buvai išrinktas metų trečioku. 
Ar sunku išsilaikyti tokiose pozicijose? 
Eimantas: Ačiū labai.   Nėra sunku 
išsilaikyti tokioje pozicijoje, nes 
tiesiog, kai esi aktyvus ir neapleidi 
veiklos, taip išeina savaime. Bet tai 
priklauso ir nuo paties žmogaus. Jam 
turi patikti tai, ką daro, kitaip viskas 
bus apleista, taps nebeįdomu, o ką jau 
kalbėt apie išsilaikymą tokiose 
pozicijose? 
„Pertrauka“: Esi gabus daugelyje 
sričių: chemijos, fizikos, matematikos, 
esi aktyvus skautas, šokėjas, aktorius. 
Vis dėlto prie ko labiau linksta širdis ir 
kodėl?  
Eimantas: Na, taip, mėgstu išmėginti 
viską. O labiausiai patinka muzika. 
Klausausi įvairiausių naujų kūrinių ir 
kartais savarankiškai bandau mokytis 
groti gitara, bet mano mokslai visiškai 
nėra susiję su šiuo mano pomėgiu. 
Muzika dabar tiesiog tapo hobiu. 
„Pertrauka“: Ką ketini studijuoti?  

Eimantas: Apie studijas kol kas dar labai sunku 
kalbėti, nes neįsivaizduoju, kaip išlaikysiu 
egzaminus. Šiaip planuoju studijuoti mediciną 
arba odontologiją, bet reikės labai pasistengti. 
„Pertrauka“: Kam šiandien labiausiai norėtum 
padėkoti už savo sėkmes? 
Eimantas: Nėra vieno žmogaus, kuriam 
galėčiau padėkoti. Prie mano sėkmių prisidėjo 
daugelis. Nuo vaikystės mano gabumus vis 
tobulino mama ir tėtis, mokykloje - mokytojai. 
Ir labai svarbu, kad visada palaikė mano 
draugai. Taip, kad padėkoti noriu jiems visiems. 
„Pertrauka“: Įsivaizduok save po 10 metų... 
Eimantas: Hmm...  Niekada negalvoju, kas 
bus taip toli ateityje. Juk nežinia, kaip pasisuks 
gyvenimas. Nors pafantazuoti galima. Manau, 
kad kur bebūčiau po dešimties metų, toliau 
būsiu aktyvus ir dalyvausiu visur, kur įmanoma, 
tobulinsiu savo sugebėjimus. O gyvenimas, 
nemanau, kad skirsis nuo kitų. Turėsiu darbą, 
gyvensiu kokiame didmiestyje, galbūt toliau 
mokysiuos. Na, sunku pasakyti. 
„Pertrauka“: Kas labiausiai įsiminė iš 
mokyklinių metų?  
Eimantas: Labiausiai įsiminė ilgi pasisėdėjimai 
mokykloje ir linksmai praleistas laikas kažką 

kuriant ar organizuojant. Nepaprastų 
žmonių kompanija ir jų pačios 
nerealiausios idėjos... Net nepastebi, 
kaip greitai prabėga laikas kartu su jais. 
Būtent prasmingai praleistas laikas po 
pamokų ilgiausiai išliks mano atmintyje. 
„Pertrauka“: Ar sunku bus palikti 
mokyklą?  
Eimantas: Dar apie tai negalvoju, ir vis 
dar atrodo, kad mokslai tęsis toliau. 
Turbūt tai pasijaus tik po egzaminų, 
atestatų įteikimo, o gal išvažiavus 
studijuoti. Ir tuomet, žinoma, bus liūdna 
ir sunku. Juk viskas pasikeis... Nauja 
aplinka, nepažįstami žmonės, kitas 
bendravimas. Ir tada norėsis grįžti atgal, 
prisiminti mokyklos laikus.  
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Kornelija Stoškutė ir Gabija 
Jablonskytė: dalyvavo 
dailės olimpiadose,  rengi-
niuose gimnazijoje ir mieste.  
Gimnazijai pristatė savo 
personalines piešinių paro-
das, estetiškai apipavidalino 
mokyklos renginius. Ekspo-
navo savo darbus Panevėžio 
dailės mokykloje. Gerai 
mokėsi. 
 
 
 
 

„Pertrauka“: Sveikiname Tapus Metų ketvirtoko 
nominantėmis! Kaip jaučiatės būdamos nominuotos šiam 
apdovanojimui?  
Kornelija: Tai ne pirmas kartas, kai esu nominuota Metų 
mokine, jaučiuosi įvertinta. Gaila, bet niekada neteko 
laimėti.  
Gabija: Jaučiausi nustebusi dėl šios nominacijos, nesiti-
kėjau, kad būsiu taip įvertinta. 
„Pertrauka“: Kam šiandien labiausiai norėtumėte 
padėkoti už savo sėkmes? 
Kornelija: Norėčiau padėkoti dailės mokytojams, 
išmokiusiems mane šio amato, tėvams, kurie mane 
finansuoja ir aplinkiniams, kurie visada mane palaiko. 
Gabija: Padėkoti norėčiau mokytojams, be kurių pagalbos 
tikrai nebūčiau tiek daug pasiekusi, dėkoju tėvams, 
draugams ir auklėtojai už palaikymą. 
„Pertrauka“: Kas labiausiai įsiminė iš mokyklinių metų?

 
Kornelija: Pabūsiu nepopuliari, bet ką galėčiau išskirti šioje mokykloje, 
tai - be galo šaunų mokytojų kolektyvą. Stiprybės jiems, ugdant šaunius 
gimnazistus! 
Gabija: Iš šių metų man įsiminė mokykloje vykę renginiai, laikas, 
praleistas su bendraklasiais, mano pirmosios parodos rengimas. 
„Pertrauka“: Ar sunku bus palikti mokyklą? 
Kornelija: Na, kol kas mokyklą norisi palikti kuo greičiau, bet visada 
norėsiu čia sugrįžti. 
Gabija: Mokyklą palikti, žinoma, sunku, bet, manau, dar atsiras progų čia 
apsilankyti, pamatyti mokytojus, pavaikščioti koridoriais, prisiminti 
džiaugsmus ir vargus. 
„Pertrauka“: Įsivaizduokit save po dvidešimties metų... 
Kornelija: Oi... Turiu dvi vizijas. Viena iš jų: žinoma, turėti šeimą, gražius 
namus, galbūt turėti meno dirbtuves. Antroji - tai ilgą laiką keliauti po 
pasaulį, pažinti kitas kultūras. 
Gabija: Save įsivaizduoti sunku, nenoriu nieko planuoti taip toli, nes 
gyvenimas nenuspėjamas. 

 
 

 
  
 
Ugnė Palilionytė:  dalyvavo kasmetiniame, pasauliniame konkurse 
Kinijoje  23rd Anniversary of Miss Model of the World, yra Lietuvoje vykusių 
įvairiausių konkursų nugalėtoja.  
 

„Pertrauka“: Kada susidomėjai modelio 
karjera?  
Ugnė: Būdama 13 metų, kai mama pasiūlė 
pabandyti, nuo tada pradėjo patikti. 
„Pertrauka“: Teko dalyvauti pasauliniame 
konkurse Kinijoje 23rd Anniversary of Miss 
Model of the World. Kokie prisiminimai iš jo? 
Ar gali papasakoti apie tai plačiau?  

Ugnė: Prisiminimai nuostabūs! Juk ne kiekvieną dieną pamatysi tokią šalį kaip 
Kinija. Tai buvo pasaulinio masto konkursas, kuriame varžiausi su dar 76 
merginomis, patekau į 30-tuką, ir man to užtenka. Džiaugiuosi tuo, kad galėjau 
išvykti į tokią šalį ir pamatyti, kaip ten gyvena žmonės. 
„Pertrauka“: Kokiuose konkursuose dar teko dalyvauti? Kaip sekėsi? 
Ugnė:  Oi, įvairiuose, labai daug. Na, iš pradžių nieko nelaimėdavau, bet po dviejų 
metų įdirbio pasiekiau savo ir konkurse iškovojau pagrindinę vietą. Taip pat ir 
kituose sekdavosi gerai, niekada negrįždavau tuščiomis. 
„Pertrauka“: Ką tavyje išugdė modelio praktika?  

Ugnė: Pasitikėjimą savimi, laikyseną, šypseną veide, nebeturiu scenos baimės. 
„Pertrauka“: Ar dar turi kokių nors pomėgių be šio užsiėmimo? 
 Ugnė: Žinoma, kaip ir kiekviena mergina, mėgstu fotografuotis. 
„Pertrauka“: Kokie tavo ateities planai modelio karjeroje?  
Ugnė: Na, jeigu taip susiklostys likimas būti modeliu, tai, manau, juo ir eisiu. Bet dar 
nesu visiškai apsisprendusi, ar to norėčiau. 
„Pertrauka“: Kokią savo ateitį įsivaizduoji po dvidešimties metų? 
Ugnė:  Ketinu tapti medike ir galbūt atsidaryti savo gydymo įstaigą.  
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Karolina Mikoliūnaitė, II f kl. 

 
 
Gimnazijos tradicija tapusiame 
Padėkos vakare šiemet talentingiausi 
ir labiausiai mokyklai nusipelniusieji 
buvo pasveikinti jau penktąjį kartą. 
Balandžio 25 d. Panevėžio Muziki-
niame teatre buvo išdalinta šūsnis 
padėkų ir diplomų daugiausiai 
pasiekusiems mokiniams ir mokyto-
jams. Šių Metų mintiečiu paskelbta 
abiturientė Aušra Sakalauskaitė (IVc 
kl.), Metų pirmoke – Gabrielė 
Grinkaitė (Ia kl.), Metų antroku tapo 
Mantas Šeštokas (IIa kl.), Metų 
trečioke – Ligita Brazytė (IIIe kl.), o 
Metų ketvirtoku išrinktas Dominykas  
Kuncė (IVb kl.). Šių Metų mokytoja - 
Ona Liškauskienė. Sveikiname 
nugalėtojus!  
 
 
 

Visų penkerių metų mokytojai nominantai: Egidijus Samas, Adelė Samuolienė, 
Ona Liškauskienė, Ramutė Stasevičienė ir Emilija Gedraitienė 

 
 

 

 
Karolina Mikoliūnaitė, II f kl. 

 
Gegužės 21 d. mokykloje vyko rusų kalbos 

mokytojos Jolitos Vilkienės organizuotas renginys „Ką 

žinau apie Rusiją?". Penkios antrų klasių komandos 

varžėsi tarpusavyje, kad išsiaiškintų, kas daugiausiai žino 

apie šią didžiausią pasaulyje valstybę. Renginio pradžioje 

mokytojai pateikus įvairių faktų apie šią šalį, antrokai 

pradėjo sukti galvas. Pirmoje užduotyje gimnazistams iš 

nuotraukų teko atpažinti įžymias Sankt Peterburgo 

vietas, politinius veikėjus, garsius Rusijos sportininkus bei 

dainininkus. Antroje užduotyje antrokams reikėjo 

pasirinkti vieną teisingą atsakymą. Klausimai buvo susiję 

su Rusijos simbolika, suvenyrais, nacionalinėmis 

šventėmis, patiekalais, arbatos gėrimo tradicijomis, rusų 

liaudies instrumentais ir animacinių filmų 

veikėjais. Trečioji užduotis buvo kūrybinė ir visai netikėta 

mokiniams. Antrokams teko prisiminti ir išraiškingai 

padeklamuoti praeitais metais išmoktą A.Puškino 

poemos „Ruslanas ir Liudmila” ištrauką. Į 

daugelį  klausimų atsakymus buvo  galima žinoti  iš 

bendro išprusimo. Geriausiai pasirodė II a klasė, antrąją 

vietą užėmė II f klasė, vos vienu tašku nuo antrosios 

vietos atsiliko II c klasė, ketvirti liko II e klasės atstovai, o 

penktąja vieta tenkinosi II d klasė. Šio renginio metu 

dalyviai įvertino savo rusų kalbos žinias bei smagiai ir 

naudingai praleido laiką.  
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Paskutinę gegužės savaitę mokytojo Vaidoto Rulio istorijos pamokose II a ir II f 

klasių mokiniai diskutavo tema „Kodėl gera gyventi Lietuvoje?“. Gimnazistai surado 

aibę priežasčių ir sutiko jomis pasidalinti su laikraščio „Pertrauka“ skaitytojais. Gal 

išsakytos jų mintys daugelį privers į mūsų mažytį žemės lopinėlį pažvelgti naujai.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

„Lietuva yra tokioje vietoje, kurioje nesusiduria litosferos plokštės, todėl čia visai nevyksta žemės drebėjimai, 
neišsiveržia ugnikalniai. Čia nėra tornadų ar potvynių, kurie sunaikina miestus ir valstybes. Geras ir klimatas: vasaros 
šiltos, kartais net karštos, žiemos snieguotos, šaltokos.  

Nors Lietuvoje dabar ne kokia ekonominė padėtis, bet gyventi tikrai galime. Parduotuvėse kainos gal ir nėra 
labai mažos, bet didelis prekių pasirinkimas.  

Ką jau kalbėti apie Lietuvos kraštovaizdį... Jis be galo gražus! Gal patys lietuviai jo ir nevertina, bet turistų 
Lietuva tikrai sulaukia. Turime nuostabius kurortus, skalaujamus Baltijos jūros: Palangą, Nidą. Nuostabios vietos 
poilsiui. Lietuvos sostinė – Vilnius, nuo seno garsėjantis baroko pastatais. Lietuva tikrai nėra niūri ir neįdomi valstybė 
– čia galima rasti daug pramogų, renginių, lankytinų kultūros vietų.“ 

Jurgita Brandišauskaitė 

„O kur dar jauni baravykiukai, su kuriais patiri du malonumus: pirmą kartą grybaudamas Dzūkijos pušynėliuose, o 
antrą – kepdamas juos su svogūnėliais šaltą žiemos vakarą. Toks ilgesingas geltono rudens kvapas pasklinda virtuvėj...  

Dar galėčiau pasidžiaugti lietuviško kaimo turizmu: gali susirasti trobelę su visais civilizacijos patogumais kažkur 
gražiam pagiry ir pasimėgauti kvapniu pirties garu šaltą viduržiemio savaitgalį.  

Gali pavaikščioti po turgavietes ir iki soties prisižiūrėti rankų darbo liaudiškais motyvais pagamintų suvenyrų, 
gintaro  dirbinių, megztukų. Net įdomiau, nei parodų salėse!”  

Milda Krasauskaitė 
 

„Nors Lietuva yra viena iš mažiausių Europos žemyno šalių, tačiau jos gyventojai savo talentu ir pasiekimais 
garsina Lietuvos vardą ir už jos sienos ribų. Pavyzdžiui, plaukikė R.Meilutytė, režisierė D.Ibelhauptaitė, aktorė 
I.Dapkūnaitė, ledo ritulininkas D.Kasparaitis, legendinis krepšininkas A.Sabonis ir kt. Šių žmonių dėka Lietuvos vardas 
yra garsus visame pasaulyje.“  

Karolina Mikoliūnaitė 
 

„Lietuviai garsėja darbštumu. Bet kurioje šalyje, kur tik dirbo lietuviai, išgirsi begalę pagyrimų dėl jų kokybiško, 
greito darbo. Jie nėra tinginiai ir nusipelno tokių gražių žodžių. Savo rankomis užsiaugina, gaminasi įvairų maistą ir juo 
aprūpina draugus. Dar sovietmečiu Lietuva garsėjo skaniais mėsos gaminiais, užaugintais ir paruoštais šioje šalyje. 

Galime dėkoti žemei už jos derlingumą. Kviečiai, miežiai, rapsai, kukurūzai – tai pagrindiniai ir populiariausi 
Lietuvoje auginami produktai. Žmonių darbštumas ir žemės derlingumas – tai puikus derinys, keliantis šalies 
ekonomiką. 

Visiems žinomas Korėjos karas kelia siaubą. Tačiau čia to nesutiksi. Lietuva priklauso ES ir NATO, todėl galime 
ramiai užmigti, nebijodami, kad ryte jau nebeatsikelsime. Turime stiprų užnugarį, tad esame saugi tauta!“ 

Diana Pušnytė 

„Nuostabi ne tik mūsų juoda duona. Skanūs ir šaltibarščiai, ir didžkukuliai, ir naminė gira, ir alus, o kur dar varškės 
sūris, žemaitiškas kastinis, rūgpienis bei daugybė kitų patiekalų, kurių labai ilgisi emigravę tautiečiai.  

Ieva Petraitytė 
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„Gabijos“ draugovės skautai 

 

 

 

Gegužės 10-12 dienomis Panevėžio rajono Kurganavos pagrindinės 

mokyklos teritorijoje vyko Panevėžio krašto Skaistakalnio tunto pavasario stovykla 

„Diagnozė – pavasaris“. Joje dalyvavo ir mūsų gimnazijos „Gabijos“ draugovės 

skautai. Tai buvo pasirengimas jubiliejinei tautinei vasaros stovyklai. Stovyklautojai 

keliavo į žygį, mokėsi gaminti maistą ant laužo, susikrauti kuprines ir daug kitų 

skautiškų gudrybių. O pagaminusi skanų troškinį ant laužo, mūsų draugovė 

nugalėjo virtuvės šedevrų konkurse.  

 

 

Visiems neišdildomą įspūdį 

paliko naktinis vadovų pagrobimas. 

Skautai, pasitelkę visą išmonę ir 

drąsą, tamsaus miško gilumoje 

turėjo juos išvaduoti.   

Skautas yra gamtos draugas, 

todėl, pateisindami jo vardą, 

draugovės nariai pasirūpino šalia 

esančių beglobių šunų namų 

gyventojais. 

Vadovė Jūratė Gelžinienė 

apgailestavo, kad ši stovykla buvo 

paskutinė mūsų mylimiems 

abiturientams. O likusieji skautai 

nekantraudami laukia kitų stovyklų. 

 

 

Gegužė – nerūkymo mėnuo. Ar visuomet susimąstome, kodėl laikome 

rankoje degančią cigaretę? Kodėl stovime šalia dūmus pučiančio draugo? Ar 

paskaičiuojame, kiek visko galėtume nusipirkti už rūkalams išleidžiamus pinigus? 

Šia tema diskutuoti, atlikti rūkančiųjų ir nerūkančiųjų apklausas ir savo 

komentarus ant plakatų užrašyti I, III-ių klasių gimnazistus kvietė projektas „Diena 

be tabako“.  Skelbiame keletą jaunuolių minčių: 

 

 „Aš prieš rūkymą, nes tabakas neutralizuoja su maistu gaunamus vitaminus, jis 
vadinamas „ vitaminų žudiku".  
 „Aš norėčiau, kad žmonės elgtųsi protingai ir nerūkytų. Tuomet pasaulis taptų 

gerokai sveikesnis ir švaresnis.“ 
 „Aš prieš rūkymą, nes tai kenkia aplinkiniams, kuriuos aš branginu ir nenoriu 

prarasti jų.  Taip pat, tai gali sukelti plaučių vėžį, kraujotakos ligas bei lėtines širdies 
ligas.“ 
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Gegužės 2-ąją 60-ąjį jubiliejų šventė ilgametė 
mūsų gimnazijos lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė Janina Gedvilienė. Garbios sukakties 
proga sukaktuvininkė dalinosi mintimis apie 
nueitą kelią, mokytojo profesiją, šiuolaikinį 
jaunimą, pirmąją pamoką ir kitus gražius dalykus 
su  „Pertraukos“ korespondente Karolina 
Mikoliūnaite. 
 

„Pertrauka“: Pirmiausia nuoširdžiai sveikiname! 
Pasitikote garbią sukaktį, bet sakoma, kad 
mokytojo profesija neleidžia pasenti. Tikriausiai 
širdis, apsupta jaunų ir žingeidžių žmonių, 
nejaučia metų naštos? 
Mokytoja Janina: Ne, nes dirbu tarp jaunų 
žmonių. 
„Pertrauka“: Kokia Jūsų pedagoginė patirtis? Ar 
visus tuos metus paaukojote mokyklai? 
Mokytoja Janina: Taip, jau nuo IV klasės žinojau, 
kad tapsiu mokytoja. Vaikystėje su draugais 
dažnai vaidindavome mokytojus ir žaisdavome 
mokyklą. 

„Pertrauka“: Yra dalykų, kurių nenugula laiko dulkės, ypač tų, kurie buvo 
pirmi ar kažkuo ypatingi. Tikriausiai niekada nepamiršote ir pirmosios 
savo pamokos? Kokią ją prisimenate? 
Mokytoja Janina: Tai buvo labai seniai. Dešimt metų dirbau kaimo 
mokykloje. Pirmoji pamoka buvo su 11 klasės mokiniais. Klasėje buvo ir 
mano draugų, nes aš už juos buvau vyresnė tik porą metų. 
„Pertrauka“: Papasakokite apie savo vaikystę.  
Mokytoja Janina: Vaikystė prabėgo prie Nevėžio, po klevu, J.Šukio 
parapijoje. 
 „Pertrauka“: Šiuolaikinė mokykla ir moksleiviai Jūsų akimis...  
Mokytoja Janina: Nekultūringa. Dalis mokinių atsineša savo kultūrą ir ja 
didžiuojasi. Žinoma, yra ir imlių, judrių, kultūringų mokinių. Tai normalu.  
„Pertrauka“: O kokia mokinė buvote Jūs? 
Mokytoja Janina: Spalvinga, išdykusi, gerai mokiausi.  
„Pertrauka“: Anksčiau mokytojo profesija buvo gerbiama, o šiandien 
mokytojauti nebesiveržiama. Kaip manote, kodėl taip yra? 
Mokytoja Janina: Dėl mokinių elgesio. Paprastai žmonės sekmadienį 
švenčia, o mokytojai dirba. Toks jau gyvenimo būdas.  
„Pertrauka“: Esate gimnazijos laikraščio „Pertrauka“ pradininkė. Kokį jį 
tada norėjote matyti, ir kokia Jūsų nuomonė apie šiandieninį? 
Mokytoja Janina: Šiaip sau. Laikraštis būdavo kooperatyvesnis, 
informatyvesnis, jį puošdavo daugiau  iliustracijų. Laikraštį pradėjau leisti 
kartu su VII klasės mokiniais. Vėliau jis išsirutuliojo į mokyklos laikraštį.  
„Pertrauka“: Mėgstate keliauti ir turbūt esate aplankiusi nemažai įdomių 
vietovių. Ar yra vieta, į kurią vis norėtųsi grįžti ir kodėl? 
Mokytoja Janina: Daug kur.  Į Prancūziją, kur įdomios pilys, į Gran 
Kanariją  paglostyti delfinų.  
 „Pertrauka“: Ar prisimenate visus mokinius, išleistus gyveniman? O gal 
pasitaiko, kad gatvėje pasisveikinusio su Jumis mokinio tiesiog 
nebeprisimenate ar neatpažįstate? 
Mokytoja Janina: Prisimenu visus, labiausiai galbūt  spalvingesnius. 
„Pertrauka“: Tai kokia ta mokytojo lituanisto misija? 
Mokytoja Janina: Lituanistai veža mokyklos gyvenimą, tai - sunki misija.  
„Pertrauka“: Ką keistumėte šiandieninėje mokykloje? 
Mokytoja Janina: Nieko. Sugebėti atsiriboti nuo blogų dalykų. 
„Pertrauka“: Dėkojame Jums už pokalbį ir linkime išlikti tokia, kokią Jus 
visi myli ir pažįsta. 
Kolegų atsiliepimai apie mokytoją Janiną: 
„Sunku patikėti, kad Janinai jau 60: be galo energinga, veikli, pasitempusi, 
laksto  trumpu sijonu... “  (Dalia); 
 „Labai darbšti, pareiginga ir kūrybinga, mėgstanti keliauti mokytoja.“ 
(Adelė); 
„Mokytoja - savo dalyko žinovė, turinti didelę darbo patirtį, siekianti 
mokiniams perteikti ir dalykines žinias, ir kultūrinių žinių aspektą. Darbe yra 
vientisumas. Pradedant elgesio kultūra pamokose ir baigiant santykiais su 
buvusiais mokiniais.“ (Emilija). 
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Paulius Rokas, IV f kl. 

 
 

Šį pavasarį gražią sukaktį  paminėjo ir  
direktoriaus pavaduotoja ugdymui  bei etikos 
mokytoja Vilma Rimvydienė.  „Pertraukai“ ji 
pasakojo apie savo pomėgius, mėgstamą darbą ir 
apie tai, kas gyvenime labai svarbu. 

  
„Pertrauka“: Kaip šiandien gyvenate?  Kas džiugina Jūsų 
širdį ir iš kur semiatės stiprybės? 
Džiaugiuosi turėdama artimus, mylinčius žmones,  mėgstamą 
darbą, gerus draugus, nuoširdžius kolegas. Gyvenime tai 
labai svarbu.  
Stiprybės semiuosi prisimindama savo tėvelius, kurie  daug 
metų praleido tremtyje, patyrė daug neteisybės, bet savo 
pavyzdžiu mokė, mus, vaikus, būti sąžiningais, dorais, mylėti  
žmones, gyvenimą.  
„Pertrauka“: Kas Jums geriausio nutiko per 50 metų? 
Džiaugiuosi, kad savo gyvenimo kelyje sutikau labai daug 
gerų, nuoširdžių, įdomių žmonių. Teko daug keliauti, daug 
pamatyti.  
„Pertrauka“: Esate etikos mokytoja. Kada ir kodėl 
pasirinkote šią discipliną? 
Dar besimokant mokykloje patiko filosofija, psichologija. Tai 
apskritai paskatino rinktis mokytojo specialybę.  
 
 

„Pertrauka“: Įdomi būtų Jūsų nuomonė apie šiandieninį jaunimą... 
Man patinka dirbti ir bendrauti su jaunais žmonėmis.  
„Pertrauka“: O kokia mokinė buvote Jūs pati? 
Buvau labai aktyvi, visuomeniška. Mokiausi neblogai. Dainavau, grojau, vaidinau. Man patiko būti mokine. 
„Pertrauka“: Kas Jums yra mokykla? 
Tai gyvenimo būdas. 
„Pertrauka“: Šioje mokykloje dirbate septynerius metus. Gana greitai pritapote ir buvote pamėgta kolegų bei 
gimnazistų.  Kuo savita „Minties“ gimnazija? 
Aš labai džiaugiuosi ir didžiuojuosi, kad dirbu šioje gimnazijoje. Tai iš tikrųjų gimnazija, „kurioje kiekvienas svarbus.“ 
„Pertrauka“: Papasakokite, kokia yra įprasta  Jūsų darbo diena. 
Na, manau, kaip ir visų, bedirbančių mokykloje.  
 „Pertrauka“: Mokykloje praleidžiate nemažai laiko. Ar lieka jo pomėgiams? 
Didžiausias pomėgis – kelionės. 
 „Pertrauka“: Kas labiausiai įsimena iš pasiblaškymo po pasaulį?  
Tai nuostabus jausmas. Praeitą vasarą teko aplankyti  net 10 Europos šalių. Ypač patiko nykštukinės valstybės: Andora ir 
Monakas. Tie įspūdžiai nepakartojami. 
„Pertrauka“: Dar žinome, kad mėgstate skaityti. Gal turite kokią pačią mėgstamiausią knygą, kurią rekomenduotumėte 
ir mūsų gimnazistams? 
Mėgstu filosofinę, psichologinę literatūrą. Šiuo metu skaitau Og Mandino „Sėkmės universitetas“. Tai  penkiasdešimt 
trumpų sėkmės pamokų. Rekomenduočiau paskaityti ne tik abiturientams, bet ir kolegoms. 
 „Pertrauka“: Dėkoju už pokalbį. 
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Paskutinis gegužis šioje mokykloje ne tik mūsų ketvirtokams. Paskutinę pamoką šį pavasarį ves  ir ekonomikos 
mokytoja metodininkė Zita Vinkauskienė, kuri ketina išeiti užtarnauto poilsio. Ją ta proga pakalbino taip pat šią mokyklą 
greitai paliksianti abiturientė Vytautė Svetikaitė. 

 
„Pertrauka“: Dirbate paskutinį pavasarį, 
nes ketinate išeiti užtarnauto poilsio. Kokie 
jausmai Jus šiuo metu apnikę? 
Zita Vinkauskienė: Kartais pagalvoju, kad 
bus laisvesnis gyvenimas, bet ... pasiilgsiu 
mokyklos... 
„Pertrauka“: Kodėl pasirinkote mokytojo 
kelią? Kas Jūsų darbe Jums teikia didžiausią 
malonumą?  
Zita Vinkauskienė: Traukė pedagoginis 
darbas. Didžiausia malonumą teikia 
žingeidūs mokiniai.  
„Pertrauka“: Ko savo darbe labiausiai 
nemėgstate? 
Zita Vinkauskienė: Labiausiai nemėgstu 
pasyvumo, negatyvumo, pesimizmo. 
„Pertrauka“: Kokiais pagrindiniais principais vadovaujatės 
dirbdama su mokiniais? Kokie pedagoginio darbo metodai Jūsų 
šiuo metu mėgstamiausi, geriausiai veikia ar pan.?  
Zita Vinkauskienė: Dėstomasis, tikrinti mokinių žinias. 
„Pertrauka“: Kokias maloniausias akimirkas, patirtas mokykloje, 
išsaugojote savo prisiminimuose? 
Zita Vinkauskienė: Daug Paskutinių skambučių, gerų renginių, 
ekskursijų ir buvusių mokinių dovanotą katiną. 

„Pertrauka“: Ką mėgstate veikti 
laisvalaikiu? 
Zita Vinkauskienė: Mėgstu skaityti 
knygas.  Mezgu, neriu, kiek akys 
leidžia. Patinka dalyvauti 
bendruomenės renginiuose. 
„Pertrauka“: Trys dalykai, kuriuos 
būtinai norėtumėte gyvenime atlikti 
(patirti, pamatyti, išsiaiškinti, 
realizuoti...)? 
Zita Vinkauskienė: Kelionės, sveikata 
ir matyti sveikus anūkus. 
„Pertrauka“: Jūsų svajonių mokykla, - 
kokia ji būtų? 
Zita Vinkauskienė: Šviesi, su 
motyvuotais mokiniais, gerbiančiais 

mokytojus ir save. Šilta ir renovuota. 
„Pertrauka“: Prisiminkite savo mokyklinius laikus... Kokia buvote 
mokinė? 
Zita Vinkauskienė: Buvau visokia: plepi, žingeidi, stropi. 
„Pertrauka“: Ko palinkėtumėte savo kolegoms ir visiems 
gimnazistams? 
Zita Vinkauskienė: Sveikatos, sėkmės, nepatirtų įspūdžių ir 
draugiškumo. 
„Pertrauka“: Dėkojame Jums už pokalbį, o labiausiai -  už 
mokyklai atiduotus metus. Mes Jūsų nepamiršime! 

 
 

 
Paulius Rokas, IV f kl. 

 
Dažno gimnazisto galvoje knibžda, kokios specialybės studijas 
ateityje pasirinkti, kad gyvenime nenusiviltum, jaustumeisi 
reikalingas ir kasdien į darbą lėktum lyg į šventę. Ne 
kiekvienam lengva apsispręsti. Kartais reikia žmogaus, galinčio 
patarti, padėti rasti nišą savo gyvenime. Mūsų gimnazijoje 
šiuo klausimu gimnazistai gali kreiptis ne tik į savo auklėtojus, 
bet ir į karjeros koordinatores: Rasą Paukštytę ir Reditą 
Šarapajevienę. Pastarąją mes ir pakalbinome.     

„PERTRAUKA“: Esate karjeros koordinatorė. Kokia Jūsų misija? 
Redita Šarapajevienė: Taip, gimnazijoje esame dvi koordinatorės: aš 
ir Rasa Paukštytė. Kartu su mumis dar dirba darbo grupė: psichologė 
Asta Diržinauskienė, informatikos mokytoja Laura Kuchalskienė ir 
biologijos mokytoja Inga Mašauskienė, o veiklą koordinuoja 
pavaduotoja Vilma Rimvydienė. Misija – padėti susikurti savo 
karjeros kelią, pažinti save ir savo aplinką, pasirinkti karjeros veiklas ir 

                     mokymosi sritį. 
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„PERTRAUKA“: Kaip vyksta konsultacijos? 
Redita Šarapajevienė: Konsultuojami mokiniai individualiai, 
grupėse, pažintinių ekskursijų metu. 
„PERTRAUKA“: Ko jie dažniausiai Jūsų teiraujasi? 
Redita Šarapajevienė: Dažniausiai mokiniai teiraujasi apie 
perspektyvias profesijas, įvairias studijų programas, konkursinio 
balo sandarą. 
„PERTRAUKA“: Ar seniai užsiimate šia veikla? 
Redita Šarapajevienė: Šia veikla užsiimu nuo 2003 metų, o 2005-
aisiais informatikos kabinete buvo įsteigtas PIT (Profesinio 
informavimo taškas). 
„PERTRAUKA“:  Ar buvę mokiniai, kuriems kažkada patarėte, 
padėjote pasirinkti tolesnį gyvenimo kelią, užsuka pas Jus 
padėkoti?  
Redita Šarapajevienė: Taip, tikrai užsuka padėkoti, pasidžiaugti. 
„PERTRAUKA“: Ar sunku padėti kitam pasirinkti? 
Redita Šarapajevienė: Nėra lengva, nes mokiniai dažnai 
pervertina savo galimybes. Pavyzdžiui, mokosi silpnai, o planuoja 
studijuoti universitete, gauti valstybės finansuojamą vietą arba 
kartais pasirenka lengviausią kelią - mokosi dalykus, kur reikia 
mažiausiai pastangų. 
„PERTRAUKA“: Kokias specialybes patartumėte rinktis 
šiųmečiams abiturientams? 
Redita Šarapajevienė: Visų pirma, renkantis specialybę, 
patarčiau prisiminti posakį: „Nori visą gyvenimą nieko nedirbti - 
tai susirask mylimą darbą." 
„PERTRAUKA“: Ir vis tik - kokios specialybės bus paklausios 
artimiausius penkerius metus Lietuvoje? 

Redita Šarapajevienė: Lietuvoje po penkerių metų bus 
perspektyviausios šios profesijos: įvairių sričių informacinių 
technologijų, biotechnologijos, nanotechnologijų, branduolinės 
energetikos, atsinaujinančių elektros šaltinių specialistai, įvairių 
sričių inžinieriai, gydytojai, slaugytojai, odontologai. 
„PERTRAUKA“: O kokios specialybės bus paklausios artimiausius 
penkerius metus Panevėžyje? 
Redita Šarapajevienė: Panevėžio mieste įsidarbinimo galimybės 
šiems specialistams: pardavimo vadybininkams, draudimo 
agentams, logistikos specialistams, gydytojams, odontologams, 
kompiuterijos inžinieriams, mechanikos technologams, 
elektroninės įrangos technikams. 
„PERTRAUKA“: Kokių profesijų patartumėte vengti, ateityje 
nenorint papildyti bedarbių gretų? 
Redita Šarapajevienė: Lietuvoje po penkerių metų bus 
neperspektyviausios šios profesijos: teisininkų, vadybininkų, 
ekonomistų, viešojo administravimo, ikimokyklinio ir pradinio 
ugdymo specialistų, socialinių pedagogų, statybininkų, socialinių 
darbuotojų, bibliotekininkų, miškininkų. 
„PERTRAUKA“: Ko palinkėtumėte mokslų baigimo proga mūsų 
abiturientams? 
Redita Šarapajevienė: Norėčiau palinkėti gimnazistams, kad 
nebijotų druskos, nes „Darbas yra gyvenimo druska: 
ne tik saugo nuo sugedimo, bet ir suteikia skonį.“ (R.Tagorė). 
„PERTRAUKA“: Dėkojame už vertingus patarimus mūsų jaunajai 
kartai ir kviečiame užsukti pasikonsultuoti dar neapsispendusius, 
kuriuo keliu pasukti. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Karolina Mikoliūnaitė, II f kl. 

 

Gegužės 15 d. mūsų mokyklos I–IV klasių 

gimnazistės kartu su dailės mokytoja Rasa Švelniene 

lankėsi edukacinėje ekskursijoje pas amerikietį stiklo 

menininką Marką Eckstrandą.  Jis savo  stiklo dirbtuves 

įkūręs ne tik Amerikoje, ne vienoje Azijos ir Europos šalyje, 

bet ir Lietuvoje. Mūsų mieste didžiąją metų dalį 

praleidžiantis M.Eckstrandas rengia edukacines programas 

įvairaus amžių žmonių grupėms. Didžiąją gyvenimo dalį 

paskyręs šiam menui, amerikietis sukūrė ne vieną 

nuostabų kūrinį iš stiklo ar dekoruotą stiklu.  Stiklo 

menininką nuo vaikystės žavėjo jo tėvų namuose esantis 

akvariumas, jo spalvos, formos. Ši aistra jį paskatino 

sukurti akvariumą iš stiklo. Vieną didžiausių jo darbų  

galima pamatyti Panevėžio muzikos mokyklos koridoriuje. 

Prieš porą metų maždaug šimto žmonių per tris savaites 

sukurta įvairiaspalvė mozaika  iki šiol nusitiesusi muzikos 

mokyklos koridoriumi.  

Į M.Eckstrando dirbtuves nuvykusias gimnazistes 

sužavėjo didelė dirbinių iš stiklo kolekcija. Nors užsienietis 

Panevėžyje gyvena nuo 2007 m., kalbėti lietuviškai rišliai 

nemoka, tad beveik visą laiką, praleistą dirbtuvėse, 

viešnios gilino anglų kalbos žinias. Apsidairiusios ir 

išklausiusios menininko darbo instrukcijų bei patarimų, 

mokinės davė valią fantazijai. Vienos ilgai rinkosi ir dvejojo 

dėl spalvų, kitos galvojo, kokį dirbinį iš stiklo pasigaminti. 

Tačiau visos merginos, lyg vieningai nusprendusios, 

gaminosi papuošalus. Kelios valandos, praleistos meninėse 

dirbtuvėse, neprailgo: gimnazistės ne tik pasigamino 

papuošalų iš stiklo, bet ir pagilino anglų kalbos žinias. 
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Geriausių skaitytojų penketukas: 
1. Petraitytė Radvilė, I b (45 knygos); 
2. Mačiulytė Raminta, IV e (22 knygos); 
3. Juzėnaitė Žydrūnė, III d (20 knygų); 
4. Gainauskaitė Roneta, IV h (20 knygų); 
5. Pošiūnas Tomas, III h (18 knygų). 

Populiariausių knygų dešimtukas: 
Echols J. Tave pamiršus. 
Burgess M. Heroinas. 
Fitzpatrick B. Puolęs angelas. 
Abedi I. Izola. 
Fitzpatrick B. Tyla  
Černiauskaitė L. S. Benedikto slenksčiai. 
D‘Avenia A. Balta kaip pienas, raudona kaip kraujas. 
James R. Tobula klasta. 
Roth V. Divergentė. 
Kate L. Puolusieji, I d. 

Klausimai: 
1. Vardas, klasė. 
2.Kokią knygą šiuo metu skaitai? Kodėl? 
3. Knyga, palikusi didžiausią įspūdį. Kodėl? 
4.Kas dažniausiai lemia knygos pasirinkimą? 
5. Ar skaitai lietuvių autorių kūrinius? 
6. Ar skaitai mokytojų rekomenduojamas knygas? 
7. Kiek knygų perskaitai per mėnesį? 

8. Ar pats,-i norėtum parašyti knygą? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ligita Brazytė, III e kl. 

 
Ne paslaptis, kad šiandien jaunimas mieliau 
renkasi internetą, socialinius tinklapius, 
elektronines žinutes, retai bepalikdami valandėlę 
knygai, nebent to įkyriai reikalautų lietuvių kalbos 
mokytoja...  Balandžio 29 dieną bibliotekoje vyko 
renginys, kurio metu buvo apdovanoti  geriausi 
mūsų gimnazijos skaitytojai. Taip pat buvo 
padėkota visiems bibliotekos draugams, įteikiant 
šmaikščias nominacijas. Popietę praleidome labai 
jaukiai prie arbatos puodelio bei klausydami gyvos 
muzikos, kurią atliko Mykolas ir Martyna. 
Dėkojame bibliotekininkėms už jaukiai ir 
nuostabiai praleistą laiką 

 
 

 
 
 

Pasidomėjome, ką ir kodėl skaito šių dienų gimnazistai, 
tad keletą jų ir pakalbinome. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Petraitytė Radvilė, I b. 
2. Stephenie Meyer „Sielonešė“. 
3. Casandra Clare „Kaulų miestas“. 

 Ji įtraukė į fantazijos pasaulį su humoru. 
4. Atsiliepimai, autorius. 
5. Taip, skaitau, bet labai retai. 
6. Taip, bet dažnai jų nesuprantu. 
7. Tris ar keturias. 

8. Ne, nes labiau mėgstu skaityti. 
 . 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Bibliotekoje apdovanoti geriausi gimnazijos skaitytojai 

1. Juzėnaitė Žydrūnė, III d. 
2. Anne Cassidy „Neužmirštuolė“. Sudomino turinys. 
3. Martino Anderseno Neksės  „Ditė –

 žmogaus kūdikis“ – pirmoji knyga, kuri pravirkdė. 
4. Žanras. 
5. Retai. 
6. Taip. 
7. Šešias, gal mažiau... 
8. Ne. 

1. Gainauskaitė Roneta, IV h. 
2. L. J. Smith knygų ciklas „Vampyrės dienoraščiai“. 

Patinka tokios knygos. 
3. „Brėkštanti Aušra“,  ketvirtoji Stephenie Meyer 

sukurtos „Saulėlydžio“ sagos dalis, 
 buvo tokia įdomi, kad perskaičiau ją per dvi dienas! 

4. Knygos aprašymas ir atsiliepimai apie ją. 
5. Kartais. 
6. Ne visada. 
7.  Apie penkias, gal daugiau… 
8. Gal ir norėčiau išleisti eilėraščių knygą. 

 
 

http://www.knyguklubas.lt/index.php?cl=kkspeclist&cnid=l1cdb2040
http://blogas.almalittera.lt/grozine-literatura/casandra-clare-%e2%80%9ekaulu-miestas-mirties-irankiai%e2%80%9c-1-knyga%e2%80%9c/
http://www.knyguklubas.lt/index.php?cl=kkspeclist&cnid=l1cdb7613
http://www.knyguklubas.lt/index.php?cl=kkspeclist&cnid=l1cdb174
http://lt.wikipedia.org/w/index.php?title=Stephenie_Meyer&action=edit&redlink=1
http://lt.wikipedia.org/wiki/Saul%C4%97lydis_%28saga%29
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 „Pertraukos“ informacija 
 

Balandžio 23 d. kasmetinėse Skaistakalnio parke 
vykstančiose Panevėžio miesto bendro lavinimo 
mokyklų kroso estafečių varžybose dalyvavo ir mūsų 
gimnazijos komanda. Jaunieji mūsų bėgikai po labai 
įnirtingos kovos su 5-ąja gimnazija neužleido jau trečius 
metus iš eilės užimtos miesto čempionų pozicijos.  

Nugalėtojų komanda iškovojo teisę dalyvauti 
Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio kroso estafečių 
finalinėse varžybose, kurios vyko Kėdainiuose, balandžio 
26 d. Džiaugiamės, kad Panevėžio miestą atstovavę 
„Minties“ gimnazistai vos 2 sekundėmis nusileidę 
Kėdainių Atžalyno gimnazijos sportininkams, iškovojo 
sidabro medalį. Lietuvos mokinių Olimpinio festivalio 
vicečempionais tapo: Aistė Staurylaitė  (I b), Miglė 
Verkelytė (I b), Grėtė Dainevičiūtė (II a), Diana Pušnytė 

(II a), Paulius Lazdauskas (III b), Rytis Grašys (III c), Modestas Vidugiris (IV d), Radvilas Jakubonis (IV d). Komandos 
vadovė - kūno kultūros mokytoja Giedrė Kraujelienė. 

 

 
Milda Masilionytė, kūno kultūros mokytoja 

 

Gegužę baigėsi keletą mėnesių trukęs Panevėžio „Minties“ gimnazijos krepšinio 
čempionatas. Po įnirtingų kovų komandos išsiaiškino, kad stipriausia yra I-II klasių rinktinė, 
kuriai priklausė: Benas Nakutis, Mantas Matevičius, Edgaras Kaupys, Deividas Janušas, Matas 
Žvirblis, Algirdas Darasevičius ir Dominykas Kraujelis. Antra liko trečiokų komanda „Likimas“. 

„Pertraukos“ informacija

 
Gegužės 25 dieną kultūros centre Panevėžio bendruomenių rūmuose vyko 

Respublikinis jaunimo šiuolaikinio meno festivalis „Išdykęs stilius – 2013“, kuriame 
dalyvavo ir mūsų gimnazijos šiuolaikinių šokių grupė IDEA, vadovaujama Vytauto 
Murausko. Šiuolaikinių šokių grupių konkurse šie kūrybiški ir energingi šokėjai pelnė 
Perspektyviausio metų debiuto nominaciją. Nuoširdžiai sveikiname vadovą ir mūsų 
gimnazijai atstovavusius šokėjus: Miglę Skėberytę, Arnetą Klasinskaitę, Simoną 
Klimovaitę, Eimantą Venslovą, Laimį Paulavičių, Roką Židonį, Dominyką Kuncę, Arnoldą 
Gurskį ir Matą Dargužį!!! 

 
 
 
 

 
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   

Panevėžio „Minties“ gimnazijos lengvaatlečių komanda 

http://www.mintis.panevezys.lm.lt/mokykla/tradicijos.htm

