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Pokalbis su gimnazijos direktoriumi Egidijumi Samu
Karolina Mikoliūnaitė, III f klasė
Vadovaujate šiai mokyklai
nuo pat jos atidarymo. Kas
labiausiai Jums įsiminė nuo
1989-ųjų – naujos mokyklos
kūrimo metų?
Per tą laiką mokykloje įvyko
daug įvairių įvykių. Labiausiai
įsiminė mokyklos nueitas
kelias nuo pradinės mokyklos
iki gimnazijos.
Papasakokite, kaip keitėsi
mūsų mokykla ir įvertinkite
nueitą kelią: ar šiandien ji yra
tokia, apie kokią anąsyk svajojote?
Viskas, ko buvo tikėtasi, pildosi iki šiol. Mes kopiame aukštyn, žingsnis
po žingsnio, siekiame ir pasiekiame gerų rezultatų.
Mokyklos absolventai, kuriais mes didžiuojamės...
Didžiuojamės politologu J.Dementavičiumi, istoriku G.Česnaku ir
rašytoja bei žurnaliste G.Inčiūraite (Butkuviene) ir daugeliu kitų.
Kas šiandien Jus džiugina, o kas kelia nerimą?
Džiugina visi mokiniai, atėję į mūsų gimnaziją, džiugina tai, kad
dauguma abiturientų gauna brandos atestatus, mokinių pasiekimai
popamokinėje veikloje ir įvairiausiuose konkursuose, draugiški
bendruomenės narių santykiai. Nerimą kelia tai, kad mažėja mokinių
skaičius.

Kelintais metais baigėte mūsų
mokyklą? Kelinta tai laida?
Klasės auklėtoja?
Šią mokyklą baigiau 1996 m.
Tai buvo V laida, mano klasės
auklėtoja buvo Regina
Vezbergienė.

Kokia „Minties“ gimnazija buvo
anuomet?
Tada dar vadinosi Panevėžio 18-ąja
vidurine mokykla, buvo neseniai
atsidariusi, nauja. Ji buvo pilna
jaunatviško entuziazmo, svajonių.

Pedagogai, kuriuos labiausiai
vertinate. Kodėl?
Visi mokytojai buvo ir liko puikūs.
Gavome daug gerų, ne tik teorinių,
bet ir praktinių pamokymų. Iš tiesų
gera prisiminti visus mokytojus,
gerus ir geresnius, vienus su
šypsena, kitus kvatojančius, bet
visus su pagarba.

Ko palinkėtumėte visai gimnazijos bendruomenei?
Tarpusavio sutarimo, glaudaus bendradarbiavimo tarp mokyklos
personalo ir mokinių. Sąžiningo, sėkmingo bendro darbo.
Koks buvo mūsų gimnazijos praėjusių mokslo metų derlius?
Įteiktas 2000-tasis brandos atestatas, pasiekta įvairių pasiekimų
olimpiadose, festivaliuose, lengvojoje atletikoje, įvesta mokinių
uniforma.
Kokie pokyčiai mūsų visų laukia šiais mokslo metais?
Smarkių pokyčių nenumatoma. Viskas vyks nusistovėjusia tvarka.
Visi nekantraudami laukia gimnazijos renovacijos. Ką galėtumėte
pasakyti apie tai?
Šiuo metu gimnazija pateikė paraišką dalyvauti „Klimato kaitos
specialiojoje programoje“ lėšoms gauti. Ją patenkinus, mūsų
mokyklos renovacija vyktų nuo 2014–2017 m.
Ar esate patenkintas Mokinių parlamentu? Kokių pasiūlymų jis yra
pateikęs gimnazijos administracijai ir ar galite pažadėti, kad tai bus
įgyvendinta?
Tarp Mokinių parlamento ir manęs vyksta bendradarbiavimas. Iškilus
problemai, Mokinių parlamentas praneša ją, ir mes ieškome bendro
sprendimo. Mūsų Mokinių parlamento nariai yra šaunuoliai, tačiau
kartais norėtųsi didesnio aktyvumo, organizuojant popamokinę
veiklą.
Dėkoju už pokalbį.

Pradedančiosios „Pertraukos“ korespondentės Aistė Kubiliūtė ir
Agnė Prankaitė iš II f klasės pakalbino buvusią mūsų mokyklos mokinę Jovitą
Ivanauskienę apie čia praleistus mokyklinius metus. Ši mokytoja, viena iš
nedaugelio kitų kolegų, baigusių mūsų mokyklą, gali atsakyti, ar tikrai čia
gera visiems: tiek mokiniams, tiek mokytojams. Sužinosite perskaitę šį
interviu.
Kuo tapote?
Šiuo metu esu dviejų
mergaičių mama ir anglų
kalbos mokytoja
metodininkė.

Kas įdomaus įsirėžė atmintin iš
mokyklinių metų?
Aišku, kaip visada, mokyklos
renginiai. Patys geriausi tie,
kuriuose dalyvaudavome. Dar ir
dabar prisimenu tą didelį
mokyklos gimtadienio tortą
mūsų kiemelyje, buvo graži
šventė ir skanūs saldumynai.

Kaip pasikeitė dabartinė mokykla?
Manau, dabartinė mokykla suaugo, subrendo, atrado savąjį
„aš“, tapo modernesnė, demokratiškesnė.
Pabaikite sakinį: „Norėčiau grįžti į mokyklą, nes...“
Kai dabar pažvelgiu į praėjusius metus, patys geriausi
prisiminimai susiję būtent su mokykla, su draugais, su išties
puikiais mokytojais.
Ačiū už interviu.
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Nuo 2013 metų rugsėjo į mūsų bendruomenę įsiliejo trys nauji nariai: ekonomikos mokytojas Marius Tubis, sveikatos priežiūros specialistė
Asta Malakauskienė ir tikybos mokytoja bei psichologė Akvilija Kiburienė. Su jais susipažinti kviečia „Pertraukos“ korespondentės Aistė Kubiliūtė
ir Agnė Prankaitė iš II f klasės.
Kaip atsiradote „Minties“ gimnazijoje? Kokie
pirmieji įspūdžiai?
M.Tubis: Pokšt ir atsiradau!  Pirmas įspūdis
labai geras: šaunus direktorius, šaunus
kolektyvas, itin paslaugūs mokiniai.
A.Malakauskienė: Kadangi prieš tai dirbusi
VSP specialistė išėjo iš darbo, teko užimti jos
svarbią vietą. Įspūdžiai tikrai geri: labai geras,
šiltas, draugiškas kolektyvas ir labai
nuostabūs mokiniai.
A.Kiburienė: Atsiradau netikėtai, bet iškart
susidarė teigiamas įspūdis: labai draugiškas
kolektyvas, gražios tradicijos, galimybė kelti
kvalifikaciją.
Esate jaunas, -a, iš pažiūros beveik
nesiskiriate nuo gimnazistų. Kaip į tai
reaguoja kiti mokytojai ir mokiniai?
M.Tubis: Mokytojai paprastai nustemba –
sunku mane atskirti iš minios. Jaučiuosi gerai,
mokiniai mane priima, sulaukiu daug dėmesio
tiek iš jų, tiek iš mokytojų.
A.Kiburienė: Mokiniai yra ‘‘apstumdę“
koridoriuje
,
bet
nesusireikšminu.
Mokytojams, manau, neturi įtakos, nors yra
kolegų, su kuriais iškart užsimezgė kontaktas.
Kuo Jūsų pasirinkta profesija yra įdomi,
išskirtinė?
M.Tubis: Mano profesija praktiška, kaip ir aš
pats. Ji gana įvairi, daug aprėpianti, kelianti
diskusijų.

A.Malakauskienė: Išskirtinė ir įdomi tuo, kad
ši profesija labai susijusi su sveikata, jos
švietimu ir bendravimu su žmonėmis.
A.Kiburienė: Tiek tikybos mokymas, tiek
psichologija yra prisilietimas prie nepatikrintų
ir neatrastų klodų, kur žmogus turi potencialą
pažinti, jei tik yra pats motyvuotas, ir jį
supanti aplinka tai skatina.
Ar per Jūsų darbo patirtį buvo nutikę kokių
nors smagių nutikimų? Galbūt norėtumėte
pasidalinti įspūdžiais, nauja patirtimi?
M.Tubis: Mano patirtis mokytojo darbe nėra
didelė. Kartą, atlikdamas pedagoginę
praktiką, konspektavausi užrašus daugiau, nei
patys mokiniai pamokos metu. 
A.Malakauskienė: Šiaip ateina pas mane
“ligoniai“ ir tikri ligoniai, bet juokingiausia, kai
vien pažiūrėjus, matyti, kurie yra simuliantai.
A.Kiburienė: Smagiausia yra tai, kuomet
mokiniai prisipažįsta ir atvirauja, jog taip
atvirai ir savanoriškai nėra kalbėję seniai.
Kaip Jus apibūdintų Jūsų draugai, buvę
kolegos?
M.Tubis: Mano draugai pasakytų, jog aš
truputį “nuplyšęs“, gal kiek avantiūristas.
Kūrybingas ir paslaugus.
A.Malakauskienė: Jų reikėtų ir paklausti .
A.Kiburienė: Draugiška, skubanti į pagalbą,
aktyvistė ir labai žingeidi.

Kaip apibūdintumėte pats save?
M.Tubis: Esu paprastas.
A.Malakauskienė: Nuoširdi, gailestinga,
supratinga, atsakinga ir t.t.
A.Kiburienė:
Nuoširdi,
komunikabili,
kūrybinga, dvasinga ir aktyvi.
O kokie Jūsų santykiai su mokiniais?
M.Tubis: Įdomu būtų paklausti mokinių!
Mano nuomone, mes sutariame puikiai.
Draugiški, žmogiški santykiai.
A.Malakauskienė: Iki šiol tikrai geri: „Kaip
šauksi, taip ir atsilieps!“
A.Kiburienė: Manau, kad esu jiems vyresnioji
sesuo, patarėja ir išklausytoja.
Koks, Jūsų nuomone, turėtų būti geras
mokytojas? Gal turite susikūręs, -usi kažkokį
modelį?
M.Tubis: Geras mokytojas – praktikas,
gebantis išlaikyti dėmesį daugiau, nei
pamokos metu.
A.Kiburienė: Manau, kad svarbiausias dalykas
yra būti savo dalyko, savo darbo entuziastu.
Žinios ir energija, sklindanti iš tavęs, mokinius
pritraukia.
Ačiū už pokalbį, sėkmės dirbant sunkų, bet
prasmingą mokytojo darbą!

Gintarė Grybaitė, Ia klasė
Spalio 18 d., penktadienį, įvykusi pirmokų inauguracijos šventė
pranoko visus naujųjų gimnazijos mokinių lūkesčius. Norint patekti į
„Minties“ laivą, pirmokams teko įvykdyti nemažai gimnazijos vyresniųjų
klasių mokinių parengtų užduočių. Jie patyrė daugybę nuotykių:
apsilankė pragaro virtuvėje ir buvo susipažindinti su žymiuoju virtuvės
šefu Oliveriu, parodė savo žinias laivo kapitonui Kastyčiui ir jo
pagalbininkei Jūratei, panaudojo savo chemijos žinias, atliko fizines
parengties užduotis bei apsilankė daktaro kabinete. Be viso to,
pirmokus linksmino kiti mokyklos mokiniai, atlikę muzikinius
pasirodymus ir „Minties“ gimnazijos teatro kolektyvas, paruošęs visą
inauguracijos šventę, įvykusią aktų salėje. Atėjus vakarui, pirmokai
išvyko į kelionę po mokyklą, ieškoti dingusios gimnazijos vėliavos, be to,
visos pirmosios klasės turėjo galimybę parodyti savo kūrybines žinias,
sukurdami trumpą vaidinimą ir pristatydami jį scenoje. Šventę naujieji
gimnazijos laivo įgulos nariai baigė diskoteka.
Pirmokams labai patiko krikštynos. Jie dėkoja organizatoriams už
šventę, kurią dar ilgai atsimins.
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Pirmosiomis
mūsų
rubrikos
pašnekovėmis
tapo
bibliotekininkės Dalia Pūkienė ir Milė Kabelienė. Su jomis kalbėjosi
mūsų korespondentė Ligita Brazytė iš IV e klasės.

Už ką mėgstate bibliotekininkės darbą, o ko mielai
atsisakytumėte?
Jaučiame pasitenkinimą, kai mokiniai klausinėja, kada
pakviesime į naują knygų pristatymą. Pasijuntame laimingos,
kai po ilgai ruošto knygų pristatymo skaitome atsiliepimus,
kuriuose atvirai rašo, kad atėjo nusiteikę skeptiškai, o išėjo
sužavėti.
Žinome, kad stengėmės ne veltui. O mielai
atsisakytume darbo su vadovėliais. Sandėliuko darbas
nereikalauja jokio kūrybiškumo ir žinių.
Net ir tobuliausio bibliotekininko darbo sėkmė
priklauso nuo periodikos, knygų fondo, viešųjų interneto
prieigų ir t. t. Kokia mūsų bibliotekos materialinė bazė?
Bibliotekoje turime 13550 egzempliorių knygų ir įvairių
skaitmeninių laikmenų. 2013 metais gauname 25 pavadinimų
periodinius leidinius (iš jų bibliotekos prenumeruojami 9).
Skaitytojai gali naudotis nemokamu internetu ir penkiais jų
darbui skirtais kompiuteriais (2 – mokytojams, 3 – mokiniams).
Kokio amžiaus skaitytojai mūsų gimnazijoje yra
aktyviausi?
Laisvalaikio literatūros skaityme aktyviausi I-II-ų klasių
skaitytojai, o III-IV-ų klasių mokiniai skaito beveik tik
programinę literatūrą.
Kokia knyga mūsų bibliotekoje yra vertingiausia?
Mums vertingiausios atrodo tos knygos, kurios sukurtos
gimnazijos mokinių ir paliktos atminimui. Knygos su rašytojų
autografais. Įvairių akcijų metu mokinių dovanotos knygos.
Kokios knygos neužsiguli mūsų bibliotekos lentynose?
Kas lemia jų populiarumą?
Pirmiausia – knygų naujienos. Populiarios knygos,
kurios skirtos jaunimui. Populiarumą lemia įdomūs siužetai,
temos. Mokiniams įdomu skaityti knygas apie bendraamžius,
jaunų žmonių problemas.
Ačiū už pokalbį.
Irinos Dementjevos nuotraukos
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Regina Vezbergienė, chemijos mokytoja, projekto koordinatorė
DNB bankas jaunų žmonių sąmoningumo, finansinės
atsakomybės ugdymui, verslumo skatinimui 2013 metais organizavo
edukacinį projektą LIFTAS, kuriame dalyvavo septyniasdešimt
respublikos mokyklų. Į jį pateko ir mūsų gimnazija. Projektą sudarė trys
etapai:
1. Savo verslo idėjos paskelbimas.
2. Atrenkamos dvidešimt devynios komandos, kurios rašo savo
verslo planą.
3. Finalas: Vilniuje ISM vadybos ir ekonomikos universitete,
dalyvauja keturios komandos, kurios kovoja dėl 10 tūkst. litų
prizo verslo pradžiai.
Akimirka iš edukacinio projekto LIFTAS
Pirmas etapas mūsų mokykloje įvyko balandžio 3 d. Seminarą
„Diena su DNB“ mums vedė VšĮ „Versli Lietuva“ lektorė Auksė
Vizbarienė. Jame dalyvavo IIa, IIc, IIf ir III-ųjų klasių mokiniai. Lektorė mus supažindino su svarbiausiais trimis verslo klausimais: ką, kaip ir kam? Būti
verslininku yra darbas, kurio galima išmokti. Kiekvienas žmogus gali pasiekti savo Everestą, jei tik yra didelis noras. Tad sukūrę savo verslo idėją,
bandėme patekti į kitą verslumo ugdymo etapą. Ir štai nusišypsojo sėkmė – mes kitame etape.
Gegužės 17 d. mūsų mokykloje vyko antrasis etapas. Iš septyniasdešimties Lietuvos mokyklų, dalyvavusių projekte, į antrąjį etapą pateko
dvidešimt keturios komandos. II etape iš Šiaulių - Panevėžio regiono dalyvavo šešios komandos: Radviliškio Vaižganto gimnazija, Panevėžio Juozo
Balčikonio gimnazija, Pasvalio Petro Vileišio gimnazija, Šiaulių r. Grūzdžių gimnazija, Pakruojo r. Rozalimo vidurinė mokykla ir Panevėžio „Minties“
gimnazija. Kilti LIFTU vėl padėjo VšĮ „Versli Lietuva“ lektorė Auksė Vizbarienė, kuri dalinosi teorinėmis žiniomis ir praktika. Nepasiklysti ir siekti
aukščiausio rezultato skatino profesionalūs DNB banko finansų gidai.
Mūsų verslo planas buvo įkurti chemijos laboratoriją. Tikėjomės, kad joje gimnazistai mokysis kurti, gaminti, realizuoti natūralias
kosmetikos ir higienos priemones, švies mokyklos bendruomenės narius, miesto visuomenę apie higienos ir kosmetikos priemonių teisingą
naudojimą, organizuos mokymus, seminarus, o pagamintus produktus realizuos gimnazijoje, kitose miesto mokyklose, mugėse, kosmetikos
priemonių prekybos taškuose, salonuose. Gaila, bet į III projekto LIFTAS etapą nepatekome, todėl verslo idėjos realizavimą atidėjome kitiems
metams.

Skautų informacija
Mes, Panevėžio „Minties“ gimnazijos „Gabijos“ draugovės skautai,
rugsėjo 20-22 dienomis buvome išvykę į Panevėžio krašto skautų rudens
stovyklą „Metų kraitis“.
Nors ir pliaupė lietus, mūsų puikios nuotaikos jis nesugadino. Stovykla
nustebino pramogų gausybe bei įvairove: dalyvavome žaidimuose, mokėmės
dekupažo paslapčių, bandėme įminti mįsles, varžėmės žvejybos konkurse bei
rungtyniavome skautiadoje ir naktinėje durnavonėje. Uždarymo rikiuotėje
mums buvo įteikti prizai, apdovanojimai, skirtos nominacijos. Laimėjome
trečią vietą skautiados rungtyse. Mūsų draugovės skautei IV e klasės mokinei
Ligitai Brazytei buvo užrištas suaugusio skauto kaklaraištis, kuris suteikia teisę dirbti skautų vadovu.
Taigi iš stovyklos grįžome labai laimingi bei patenkinti laimėtais prizais ir gerai praleistu laiku. Ypač džiaugėsi mūsų gimnazijos pirmokai,
kurie stovykloje dalyvavo pirmą kartą, jų rankose blizgėjo taurė, o ant kaklų kabėjo medaliai už stovykloje uždirbtus nuopelnus.

Skautų organizacijoje kiekvienas randa bendraminčių, o stovyklose sutikti žmonės nejučia tampa geriausiais draugais.
Kiekvienas skautas neabejodamas pritars: esame didelė šeima, kuriai priklausyti yra labai gera. Daugiau apie skautavimą
ir skautus: http://www.skautai.lt
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Karolina Mikoliūnaitė, III f klasė
Mūsų gimtajam miestui jau

metų! Būtent šiai progai paminėti

rugsėjo 7 dieną Panevėžyje vyko daug renginių, mugių, koncertų, šurmuliavo
spalvinga, linksma ir gausi kasmetinė eisena, kuri suteikia galimybę ne tik
pasveikinti miestą, bet ir kūrybiškai prisistatyti įstaigoms, įmonėms ar
klubams. Mūsų gimnaziją atstovavusiems pirmokams, antrokams ir
trečiokams, prisijungusiems prie kitų šventinės eisenos dalyvių, išradingumo
irgi netrūko: vilkėdami uniforminiais švarkais, nešdamiesi gimnazijos vėliavą,
irkluodami gimnazijos laivą ir garsiai skanduodami skanduotes, ne vienam
praeiviui pakėlė nuotaiką.

Ligita Dauderienė, muzikos mokytoja;
Rasa Švelnienė, dailės mokytoja
Rugsėjo mėnesį vyko
integruotas
trumpalaikis kūrybinis dailės ir muzikos
projektas „Piešiu muziką“. Jo metu
pirmųjų klasių mokiniai klausėsi lietuviškos
muzikos, rinkosi dainą ar instrumentinį
kūrinį ir jį bandė pavaizduoti popieriaus
lape. Vieni norėjo perteikti dainos mintį,
kitiems labiau sekėsi spalvomis išreikšti
muzikos nuotaiką, sukeltas emocijas.
Darbai buvo atliekami įvairia technika.
Vėliau gimnazistai turėjo įsivertinti savo
darbus: kas buvo sunku, kas nesisekė, kaip
pavyko įgyvendinti sumanymą. Vieniems
buvo sunku sugalvoti, kaip perteikti
patinkančią dainą ant popieriaus lapo, kiti
džiaugėsi, kad dar labiau įsiklausė į dainą,
geriau suprato jos mintį.
Džiugu kad pirmokai rinkosi ir piešė ne
tik dažnai skambančias ir populiarias, bet ir
dainuojamosios poezijos, liaudies dainas.

„Ieškojau ir suradau dainos teksto ir muzikos
autorius, tam seniau neskyriau dėmesio.“,
„Sužinojau atlikėjų vardus ir pavardes.“,
„Labiau įsiklausiau į pačią muziką, ne tik į
žodžius.“ - pasibaigus projektui, teigė
gimnazistai. Vadinasi, jis buvo naudingas.
Spalio pirmą savaitę atidaryta geriausių
darbų paroda, kurią gali apžiūrėti visa
gimnazijos bendruomenė.
Parodoje
eksponuojamų darbų autoriai: Robertas
Blinkevičius (I a), Gabija Morkevičiūtė, Laura
Aviltytė, Kristina Šiaučiulytė, Modesta
Valytė (I b), Asta Novorucytė, Audrius Jakas,
Ovidija Barzdaitė, Enrika Skujytė (I c),
Alanas Žardeckas, Ernesta Lotužytė, Enrika
Pranaitytė, Iveta Gelžinytė, Laura Ziminaitė
(I
d),
Samanta
Gibronaitė,
Rūta
Krištopaitytė, Domas Irtmonas, Šarūnė
Paviliūnaitė ir Rugilė Baranauskaitė (I e).

Germantė Kukorytė, IV a klasė,
Karolina Rauduvytė, IV d klasė
Spalio 1 dieną
visose Panevėžio miesto mokyklose vyko
Konstitucijos egzaminas, ne išimtis buvo ir Panevėžio „Minties"
gimnazija. Respondentų nuomone, jis buvo gana lengvas, mat jame
nebuvo atvirų klausimų. Geriausiai jį parašė Ž. Mažeikis iš IV c klasės
ir G.Kukorytė iš IV a klasės.
Spalio 8 d. Panevėžio miesto apylinkės teisme gimnazijos komanda
„Mintis“ (Karolina Rauduvytė, IV d kl., Žygimantas Mažeikis, IV c kl.,
Greta Volikaitė, IV a kl., Konradas Račiūnas, III a kl., Ignas Gaidelis, III
a kl.), lydimi istorijos mokytojos Aušros Sučylienės, dalyvavo teisinių
žinių konkurso pirmajame etape. Teko varžytis su J. Miltinio ir 5-tosios
gimnazijos komandomis. Gaila, nedidele persvara turėjome nusileisti
J.Miltinio gimnazijos atstovų komandai. Konkurso dalyviai susidūrė su
ypatingais klausimais, kurie pareikalavo ne tik žinių, bet ir
išradingumo. Visgi, nors ir nepavyko patekti į kitą etapą, mūsų
komanda džiaugiasi sudalyvavusi ir tikisi, kad „Minties“ gimnazijai
pasiseks kitąmet.

Teisinių žinių konkurso dalyviai
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IVb klasės mokiniai sodina ąžuoliuką

Virginija Juknienė, biologijos mokytoja
Rugsėjo 23-27 dienomis vyko medelių sodinimo akcija. Jos metu kiekviena klasė
pasodino po medelį. Taip mūsų mokykla prisijungė prie pasaulinio projekto, kurį
organizuoja ENO virtualus mokyklų tinklas. Jungtinių tautų Rio 20 viršūnių susirinkime EKO
mokyklos įsipareigojo pasodinti 100 milijonų medžių iki 2017 metų.
Šios akcijos metu I–IV klasių mokiniai, pasitarę su biologijos mokytojais ir parinkę
augalui tinkamą vietą, pasodino įvairiausių medžių. Tarp mums jau įprastų medžių: beržų,
šermukšnių, ąžuolų, klevų, pušelių puikuosis ir retesni augalai: pūkenis bei žagrenis. II d
klasės mokinio Fausto Matulevičiaus tėvelių dėka mokyklą puoš net trys medžiai. Po
akcijos pagražėjo mokyklos stadionas, buvo suformuota alėja. Tikimės, kad medeliai prigis,
augs, vešės ir gražiai žaliuos. Kiekvieną pavasarį džiugins savo žiedais, kiekvieną vasarą
šlamės žalia lapija, kiekvieną rudenį nuklos praeivių takus margaspalviais lapais, kiekvieną
žiemą linguos į viršų besistiebiančiomis šakomis. O dar po keleto metų čia užsukę jų išsiilgę
šeimininkai galės stipriai apglėbti savąjį medį.

Klubo „Gimnazijos pulsas“ informacija
Spalio 4 dieną mūsų gimnazijos mokytojai paminėjo savo
profesinę šventę, kuri klasių vadovams prasidėjo auklėtinių
išradingai parengtomis pamokomis, o likusiems mokytojams
kūrybinę pamoką vedė Mokinių parlamento prezidentė
Justina Kairytė. Jos linkėjimai ir smagi septyniolikos klausimų
patikra
pralinksmino
ir
priminė
moksleivišką
kasdienybę. Pasipildę organizmus vitaminu C, mokytojai
buvo pakviesti šventinėn kelionėn „Išminties“ laivu į išmoktų
pamokų ir atliktų namų darbų salą. Laivo kapitonas Kastytis
su savo padėjėja Jūrate ir laivo įgula supažindino mokytojus
su jūreivių kasdienybe, aplankant energetikos ir mechanikos
skyrius, ragaujant laivo virtuvės šefo užkandžius, dainuojant
ir kartu su mėtomu laivu palinguojant. O dingusio kapitono
paieškos įrodė, kad liudytojų tarpe sumaištis ir nežinia.
Sveikinimo žodį susirinkusiems mokytojams ir svečiams
tarė gimnazijos direktorius Egidijus Samas. Už ilgametį
vadovavimą gimnazijos skautų draugovei „Gabija“ padėkos
„Šventinė puokštė mokytojams“, Ingos Rulienės nuotrauka
raštas įteiktas mokytojai Jūratei Gelžinienei. Mokytojai
dėkoja renginio organizatoriams IV klasių gimnazistams.
Gražiai pradėtą šventę vieni mokytojai pratęsė J.Miltinio dramos teatre, kuriame po iškilmingo minėjimo žiūrėjo latvių režisierės Maros Kimelė
spektaklį „Jazminas“, o kiti išvyko į edukacinę kelionę, kurios metu aplankė Krekenavos regioninį parką, Pašilių stumbryną, ilsėjosi kaimo turizmo
sodyboje.

Redita Šarapajevienė, socialinė pedagogė
Spalio 9 dieną vyko protmūšis-viktorina „Sveika gyvensena ir
aš“, kurioje dalyvavo antrų klasių mokiniai. Renginį organizavo
socialinė pedagogė Redita Šarapajevienė ir sveikatos priežiūros
specialistė Asta Malakauskienė. Mokiniai turėjo galimybę apžiūrėti
rūkančio ir nerūkančio žmogaus plaučius, patikrinti savo žinias. Visos
komandos vertos pirmos vietos, tačiau atrinkta viena – IIc, kuri
dalyvaus ir atstovaus gimnazijai mieste. Ketureiliai iš renginio:
Jei rūkai - blogai darai,
Geltoni dantys bus tikrai.
Nerūkyki tu, žmogau,
Nugyvensi daug daugiau!

Ei, rūkaliau, nerūkyk,
O manęs geriau klausyk, Būsi sveikas ir gražus,
Netgi tobulas žmogus!
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Spalio 10-ąja minima Pasaulinė psichikos sveikatos diena,
kurios metu žmonėms primenama ir akcentuojama, jog psichinė
sveikata - tai būsena, kuomet žmogus gali gerai funkcionuoti, dirbti,
poilsiauti, mokytis ir kokybiškai bendrauti.
Ši diena buvo paminėta ir Panevėžyje. Miesto ugdymo įstaigų
mokiniai ir psichologai, susirinkę Laisvės aikštėje, kvietė praeivius
pasikalbėti apie tai, kokiais būdais panevėžiečiai išlaiko pusiausvyrą
tarp darbo ir poilsio, dalino informaciją apie psichologinės pagalbos
galimybes.
Praeiviai
dalinosi
įspūdžiais,
patirtimi,
kokius
atsipalaidavimo būdus jie naudoja. Visų buvo prašoma išsirinkti lipduką
su tuo metu dominuojančia emocija ir jį klijuoti į emocijų termometrą.
Renginio metu praeiviai buvo kviečiami pasivaišinti kava, arbata bei
Akcijos dalyviai iš „Minties“ gimnazijos
daugiau sužinoti apie psichikos sveikatą, rūpinimąsi ja. Prie šios
projekto „GEROVĖ-2013“ akcijos prisijungė ir šeši mūsų gimnazijos Ia
klasės mokiniai: Saidas Pukis, Lukas Murauskas, Jugana Dimšaitė, Gintarė Grybaitė, Paulina Rulytė, Ieva Česonytė kartu su psichologe asistente
Akvilija Kiburiene, kuri po šio renginio ragino visus atkreipti dėmesį į svarbiausią žmogaus turtą: „Psichinė sveikata apima Jūsų fizinę, dvasinę,
psichologinę būseną. Todėl norėčiau visiems palinkėti rasto laiko sau ir savo artimiesiems, pasirūpinkime vieni kitais ir savimi. Nusišypsokime vieni
kitiems, nes kartais nuoširdi šypsena ar gražus žodis gydo mus...“
„Minties“ gimnazistai grįžo kupini įspūdžių, gerų emocijų, naujos patirties ir užsidegimu tokioje akcijoje dalyvauti ir kitais metais. Visi
vienareikšmiškai teigė, jog buvo labai linksma ir įdomu.
Informaciją apie renginį pateikė psichologė Akvilija Kiburienė

Karolina Mikoliūnaitė, III f klasė
Ingos Rulienės nuotraukos

Kaip ir kiekvienais metais, taip ir šiemet, paminint mūsų
gimnazijos vardadienį, vyksta instaliacijų parodos. Šių metų tema –
„Laivai“. Tad spalio 15 dieną atidaryta rudens gėrybių paroda
„Drąsiai, atkakliai, išradingai „Minties“ laivu į 25-uosius metus“, mat
mūsų mokykla kitais metais minės 25-ąjį jubiliejų. Įdomus sutapimas,
kad būtent visos dvidešimt penkios I-IV klasės gamino laivus iš įvairių
rudens gėrybių: daržovių, medžio lapų, kaštonų… Šią parodą
organizavo dailės, menų mokytojai ir, žinoma, prisidėjo klasių
auklėtojai. Apžiūrėti laivus bus galima iki lapkričio mėnesio pabaigos.
Kviečiame ją aplankyti!
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Gamtos mokslų metodinė grupė
Ankstyvą spalio 16-osios rytą III-IV
klasių mokiniai ir jų gamtos mokslų mokytojai
išsiruošė į ekskursiją Vilniuje, kur vykdė
projektą ,,Mokslo naujovės biofizikos ir
biochemijos srityse‘‘. Jie aplankė Vilniaus
edukologijos universitetą, biomedicinos fizikos
laboratoriją,
patologijos,
puslaidininkių
institutus ir lazerių laboratoriją.
Biologijos
chemijos
krypties
moksleiviai ekskursiją pradėjo Vilniaus
edukologijos universitete. Ten juos pasitiko
docentas Vytautas Semaška. Universitete
mokiniai aplankė mikrobiologijos laboratoriją,
kur jau laukė dėstytoja Agnė Rocienė. Ji
supažindino
su
kabinete
veikiančiais
prietaisais, mikroskopais, kokią įrangą naudoja
studentai laboratorinių darbų metu, parodė,
kaip ji veikia. Papasakojo, kaip iš daržovės ar
vaisiaus galima išskirti DNR. Mūsų gimnazistai,
naudodami skystą azotą, pabandė iš
pelargonijos lapo išskirti DNR. Tai pat
moksleiviai užsuko į botanikos sodą, pamatė
labai retų augalų, mat sodelyje buvo gausu
sodinukų, kaktusų, įvairių gėlių, citrinmedžių,
medvilnės krūmų, kavamedžių. Čia netrūko ir
gigantiškų augalų, tokių kaip didysis bananas,
palmės. Vėliau mūsų moksleiviai aplankė
technologijos specialybės studentų darbų
parodą, grožėjosi įdomiai pateiktais vabzdžių,
paukščių gyvenimo ciklų pavyzdžiais. Žmogaus
fiziologijos laboratorijoje docentas Vytautas
Semaška papasakojo apie įvairius fiziologinius
procesus, vykstančius žmogaus organizme.

Mokiniai matavo savo plaučių tūrį, akyse
nusistatė juodosios dėmės dydį, mokėsi
nusistatyti kraujo grupes. Laikas universitete
neprailgo.
Atsisveikindamas
docentas
moksleivius pakvietė atvykti ir kitais metais
atlikti įvairių praktinių fiziologinių užduočių.
Po to moksleiviai išskubėjo į
biomedicinos fizikos laboratoriją ir patologijos
institutą. Laboratorijoje doktorantas Vytautas
Kulvietis moksleiviams pasakojo, kaip tyrimo
objektai užkrečiami vėžinėmis ląstelėmis, kaip
vyksta jų švitinimai, kaip šį tyrimą galima
pritaikyti žmogaus organizmui. Kitose
laboratorijose mokiniai stebėjo, kaip veikia
lazeris ląsteles pro šviesinį fluorescencinį
mikroskopą, kaip vaistai kaupiasi nano
dalelėse.
Šiose laboratorijose daugiausia
vyksta tyrimai su gyvūnais (žiurkytėmis),
išbandomi
švitinimai, “nano“ dalelių
įvedimas. Biofizikos laboratorijoje buvo
pristatytas vienintelis Lietuvoje ir Pabaltyje
veikiantis vivoskopas - prietaisas, kuris tiria
apgamus. Valstybiniame patologijos centre
mokiniai susipažino su biopsine ir operacine
medžiaga, citopatologijos ir autopsiniais
tyrimais. Teko pamatyti centre taikomus
molekulinės patologijos metodus, įdiegtą
„skystų terpių“ plonasluoksnės citologijos
technologiją. Taip pat sužinojo, kaip galima
nustatyti onkogeninius žmogaus papilomos
viruso tipus, gimdos kaklelio vėžį. VPC vis
plačiau naudoja skaitmenines patologijos
technologijas, leidžiančias taikyti vaizdo

Puslaidininkių fizikos instituto laboratorijoje

analizės metodus ir telekonsultacijas. Mokiniai
turėjo nepaprastą galimybę pamatyti žmogaus
organus po operacijos, mėginių paruošimą
archyvavimui, daugybę skirtingų laboratorijų.
Visa grupė liko sužavėta, nes pamatė tai, ką
eiliniam žmogui būtų sunku pamatyti.
Kita
III-IV klasių mokinių grupė
aplankė Puslaidininkių fizikos instituto
laboratorijas, susipažino su mokslininkų
pasiekimais,
stebėjo
atliekamus
eksperimentus su šviesa, susipažino su
„elektronine
nosimi“,
puslaidininkių
panaudojimu meteorologijoje, telefoniniame
ir internetiniame ryšyje bei lazeriniuose
tyrimuose.
Taip pat grupė mokinių aplankė
Lietuvos lazerių tyrimo centrą. Docentas M.
Vengris supažindino su lazerio veikimu,
lazerinių
prietaisų
taikymo
sritimis:
technikoje, medicinoje, genetikoje. Lazerių
technologijos laboratorijoje doktorantas K.
Radeckas parodė, kaip graviruojama lazeriniu
spinduliu. Mokiniai turėjo galimybę ant
telefonų išgraviruoti norimą vaizdą. Taip pat
jie buvo supažindinti su lazerio šviesos savybių
tyrinėjimu.
Gimnazistai,
susipažinę
su
puslaidininkių
bei
lazerinių
prietaisų
panaudojimu, gavę biomedicininių žinių,
parengė
pristatymus
gamtos
mokslų
pamokose.

Lietuvos lazerių tyrimo centre.
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Milda Masilionytė, kūno kultūros mokytoja
Nuotraukų autorė Justina Gantarskytė
Spalio 10-ąją gimnazijoje startavo jau tradiciniu tapęs
sveikatinimo projektas „Ateik ketvirtadienį - 2“, kuris tęsis net du
mėnesius. Projekto tikslas - stiprinti fizinio aktyvumo nuostatas,
sveikatą, propaguoti tradicines ir netradicines sporto šakas.
Projektas „Ateik ketvirtadienį – 2“ prasidėjo gražiu šventiniu
atidarymu ir pristatymu Kniaudiškių mikrorajono bendruomenei.
Atidaryme šoko mūsų gimnazijos šokėjai: Vytauto Murausko šokių
grupė, Irinos Šlimienės šokių grupė „Energym“, gimnazijos merginų
grupė, breiko šokėjas Airidas Baltrušaitis .
Po atidarymo vyko 3X3 krepšinio turnyras. Dalyvavo 12
komandų:
,,Minties“ gimnazijos, ,,Šaltinio“, ,,Alfonso Lipniūno“,
„Saulėtekio“, „M.Karkos“, ,,Vilties“ progimnazijų komandos. Pirmą vietą
laimėjo ,,Minties“ gimnazijos komanda, pavadinimu ,,Mintis, I b“,
antroje liko „Vilties“, o trečioje – M.Karkos progimnazijų komandos.
Vėliau visi norintys galėjo išbandyti rankos taiklumą tritaškių ir
baudų metimo konkursuose. Taikliausiais tapo mūsų pirmokai: tritaškių
metikas - Mantas Žiurlys ir baudų metikas – Deividas Bialkauskas.

Padėka ir taurė įteikiama komandos
"Mintis, Ib" kapitonui Matui Lazdynui

Spalio 16-ąją į sporto salę buvo pakviesti aerobikos masinio
mokomojo šokio Zumba mėgėjai. Treniruotę vedė klubo ,,Ir Tau“
vadovė Diana Štankelienė. Gausiai susirinkę gimnazistai ir svečiai
smagiu Lotynų Amerikos šokio ritmu ir geromis emocijomis praleidę
popietę gimnazijoje, išmoko Zumbos šokių.
Sveikatinimo projektas ,,Ateik ketvirtadienį – 2“ tik įsibėgėjo. Po
rudens atostogų, lapkričio 4 dieną 12 valandą, vyks susitikimas su
triatlonininku Vidmantu Urbonu, lapkričio 7-ąją 14 valandą 30 minučių,
projekto organizatoriai dėmesį skirs jėgos sporto šakoms: bus virvės
traukimas ir prisitraukimai prie aukšto skersinio. Dar po savaitės tuo
pačiu laiku bus populiarinamos netradicinės sporto šakos: stalo tenisas
ir smiginio varžybos. Iškilmingas baigiamasis projekto „Ateik
ketvirtadienį – 2“ renginys įvyks lapkričio 21 dieną 13 valandą aktų
salėje.
Kviečiame spalio ir lapkričio mėnesių ketvirtadieniais gimnazijos
ir Kniaudiškių mikrorajono bendruomenę aktyviai įsijungti į projekto
renginius: sportuoti ir stiprinti savo sveikatą. Juolab, kad kiekvieno
renginio, sporto varžybų nugalėtojai bus apdovanoti prizais! 

Baudų metimo konkurso nugalėtojas
Deividas Bialkauskas, Ib klasė

Atkakli kova po krepšiu
3x3 turnyro metu

Zumbos šokio judesių moko vadovė Diana Štankelienė
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Vaida Batavičienė, lietuvių kalbos mokytoja

Šįkart tradicinis lituanisčių renginys „Prozos rudenėlis - 2013“ pakvietė į kūrybinius bandymus visus gimnazijos bendruomenės
narius, norinčius kurti fotonoveles, miniatiūras su iliustracijomis. Kaip renginį organizavusios lietuvių kalbos mokytojos Daina
Rasalskienė ir Danguolė Smalinskienė ir tikėjosi, dalyviai stengėsi, kad tekstas ir nuotrauka arba piešinys derėtų tarpusavyje, ieškojo
vaizdingesnio žodžio. Kūrėjai pateikė sau mielų nuotraukų, kurios galėtų papasakoti įvairių istorijų apie jų artimuosius, apie
išgyventas gražiausias akimirkas, atskleisti savitą žvilgsnį į pasaulį. Gražiausių ir kūrybiškiausių darbų paroda veikia nuo spalio 22
dienos mūsų gimnazijos bibliotekoje. Kviečiame aplankyti! Keletą kūrybinių darbelių paskelbiame ir „Pertraukoje“.

Į tolį driekiasi miško kelias. Baltu kilimu mus veda į nežinomybę. Tarsi sargybiniai, atiduodami pagarbą,
šalia kelio stovi medžiai. Jų viršūnės remiasi į dangų, o dangus atspindi baltą miško kelią, kaip veidrodžiai
atspindi mūsų atvaizdus.
Iš nuotraukos mus pasiekia ramybė ir tyla, kuri alsuoja baltu žiemos šalčiu ir didinga eglių žaluma. Taip
ir norisi praeiti miško keliu, paliekant sniege savo pėdsakus ir apsvaigti nuo oro, kuriuo kvėpuoja miškas.
Ligita Gabrielė Gritėnaitė, II c klasė

Kapt, kapt... Du šalti vandens lašai nukrito ant spalvingų gėlės žiedlapių. Rudeniškas šaltukas
kanda laibą stiebelį. Vienintelė likusi sode gėlė iš paskutiniųjų kabinasi į gyvenimą. Kažkas nutūpė ant
lapo. Pažįstamas jausmas. Vėjo blaškomas mažas vabaliukas vikriomis, mažomis kojytėmis prasibrovė
iki menko gėlės žiedelio. Ji jaučiasi naudinga. Vienas, du... Paskutinės gėlės žiedlapiai pasiekė drėgną,
rudenišką žolę.
Lukas Šumskas, IV e klasė

Pievoje šalnos niekas nelaukė. Dar visai neseniai čia puikavosi rausvos, gelsvos, baltos,
stambiažiedės ir smulkiais žiedeliai pasipuošusios gėlės. Viena už kitą gražesnės, stiebėsi, kėlė
į viršų savo žieduotas galvas, stengdamosi prisivilioti kuo daugiau vabzdžių.
Nuo ankstyvo ryto iki pat saulės laidos gausybė vabzdžių kuteno gėlių žiedelius savo
mažomis kojytėmis ir visa pieva skambėjo nuo gėlių juoko.
– Kokios jos gražios ir linksmos, – tyliai mąstė maža gėlytė pilku žiedeliu.
Ji niekaip negalėjo išsivaduoti iš kaimynės raudonžiedės pievų gražuolės šešėlio.
– Kiek daug įvairiaspalvių vabalėlių ją aplanko. Ją pastebi visi, kas nors trumpam užsuka į šią
pievą.
Vieną rytą mažoji gėlytė pabudo nuo žvarbaus šalčio ir akinančios saulės šviesos.
– Iš kur šita šviesa?
Gėlytė pažvelgė į pievą ir nustėro: visos linksmosios gražuolės suglebusiais ir pajuodusiais
žiedais gulėjo ant baltu šerkšnu pasipuošusios žolės. Raudonžiedė gražuolė gulėjo pakąsta pavasarinės šalnos. Saulė vis labiau šildė mažosios
gėlytės žiedlapius, ant kurių vienas po kito tūpė įvairiaspalviai vabaliukai ir savo mažomis kojytėmis kuteno nuostabiai gražų, nematytą žiedelį.
Lukas Šumskas, IV e klasė
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Vienas kelias, vienas žmogus ilgame kelyje. Jis eina pirmyn, tik
pirmyn. Jis dar nežino, kas jo laukia, jis dar nežino, kad gyvenime yra ir
juoda ir balta spalva, jis dar nežino... Jis dar tik šoks rudens pilkumoje,
žiemos pūgose, žais vasaros spinduliuose, pavasario žalume. Visa tai
kartosis dar daug kartų. Jis net nepajus, neatsigręš atgal ir nepastebės, kiek
jau praėjo laiko, gyvenimo, kiek draugų jau pakeitė kitais draugais, kiek
neteisybės, apgavysčių patyrė, kiek laimės ir nesėkmių išgyveno. Tik mažas
žmogus neatsisuka atgal, nes jo gyvenimas dar tik prasideda.
O dabar, kai jis lyg vienišas medis, kai veide atsispindi išgyvenimai,
jis supranta, kad jau artėja pabaiga. Tik tada jis atsigręžia atgal ir jau
supranta, kaip gyveno, kiek klaidų padarė. Jis galbūt norėtų atsukti laiką
atgal ir stabtelėti kokioje nors savo gyvenimo kelio stotelėje. Jis supranta,
kad jau nebebus tokių žiemų, pavasarių, vasarų, rudenų. Jis žino, kad
gyvenimas ne visada viską duoda, kad jis suteikia ir daug nusivylimų, bet
kartu ir daug džiaugsmo. Keista, bet žmogus atsisuka atgal, kai veidą jau
puošia raukšlelės, o plaukai pasipuošę „sidabru“, o mažas žmogus eina į
priekį, tik į priekį. Yra pradžia ir pabaiga.
Enrika Karmonaitė, IV e klasė

Tai buvo taip neseniai… Kai gyvenimas pulsavo darbo ritmu kaime, tarp
žalių miškų. Vyrai, prakaito lašą nubraukę į marškinių rankovę, po sunkaus
darbo atodūsį palikdavo ežero gelmėse. Nenuilstantys malūno sparnai
maišė padangės skliautus, lyg norėdami sukurti dangaus ir žemės spalvų
mozaiką. Saulės atokaitoje pasislėpęs Sargis vis balsu sudrumsdavo tylą,
kurioje išgirsdavai tik menką vėjo šnabždesį. Tolumoje lyg miražas ryškėjo
siluetas, kuris artėdamas sukeldavo džiugesį ir laimę, nes tai pavargęs
senelis, kurio veide vis tiek neblėsdavo šypsena. Kai tamsos skara
apgaubdavo trobą, nebūdavo nieko geriau, nei svajingas, ką tik iš krosnies
ištrauktos duonos kvapas ir užburianti močiutės pasaka. Ankstų rytą
pasitikdavo paukščių gaida ir sudžiūvusio šieno kvapas… Tačiau dabar
neliko nieko, tik tebesimato nuo kalnelio nusidriekusios trobos,
nebedirbami laukai ir tuščia bei apgriuvusi Sargio būda. Paukščių gaidos jau
nieko nebežadina, o malūno sparnai sustingę nežinia, ko laukia…
Ligita Brazytė, IV e klasė
Nuotraukos autorius – Jonas Daukša
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