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Sveiki visi! Keistokai susidėliojo šiemet skaičiai:
praėjusį „Pertraukos“ numerį, išleistą gimnazijos
vardadienio proga, skaitėte vos daugiau nei prieš šimtą
dienų, o šiuo, skirtu mūsų abiturientų šimtadieniui, tarsi
norime parodyti, kiek daug per tokį trumpą laiką galima
nuveikti: ir pakeliauti, ir galybę gerų darbų padaryti...
Tikimės, mūsų vyriausieji gimnazistai taip pat prasmingai
praleis likusias dieneles mūsų mokykloje. Nuoširdžiai to
jiems ir linkime!
Redakcija

Vasario 21 dieną 13 val.
Muzikiniame teatre
(Nepriklausomybės a. 8)

Vyks cirko atlikėjų atranka programai

Atrinkti artistai po 100 dienų dalyvaus tradiciniame festivalyje
„Cirkas išvažiuoja“.
Cirko direkcija
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„Kaip gerai, kad mums jau tai praeity...“ – žvelgdami į savo ketvirtokus slapta pagalvoja mokytojai. „Mums dar anksti apie
tuos egzaminus galvoti!“ - džiūgauja ir trečiokai. O „Pertraukai“ parūpo sužinoti, ką gi iš tiesų
reiškia būti ketvirtoku. Paskaitykite jų nuoširdžiai išsakytas mintis ir bent akimirkai mintyse
atsidurkite jų kailyje...

Būti abiturientu, reiškia:
 bemieges naktis pieš
egzaminus;
 smagiausią gyvenimo laiką;
 atsisveikinimą su vaikyste ir
pirmuosius žingsnius
savarankiško gyvenimo link;
 vieno gyvenimo pabaigą, o kito pradžią;
 kelionę į mokyklą savo automobiliu;
 nuostabiausias šventes: šimtadienį, Paskutinį skambutį,
išleistuves;
 žinojimą, kad teks atsisveikinti su auklėtojais, mokytojais,
mylima mokykla;
 daug sunkaus darbo;
 sunkų apsisprendimo metą;
 nerimą ir džiaugsmą, kad viską darai paskutinį kartą ir tai
niekada nebepasikartos;
 stovėjimą finišo tiesiojoje, kurioje turi parodyti, ko per tiek
metų išmokai;
 naują pradžią;
 atsakomybę už savo poelgius ir savo ateitį;
 savo mokytojų ir bendraklasių vertinimą;
 kad esi vyriausias mokykloje ir turi būti pavyzdžiu
jaunesniems;
 stresą dėl egzaminų, kurie ateis labai greitai;
 norą atsipalaiduoti ir kitaip pabėgti nuo įtampos;
 pačius geriausius ir tuo pačiu blogiausius metus;
 spaudimą, rūpesčius, baimę ir nerimą;
 apgailėtiną jausmą, kad mokeisi dvylika metų, bet taip nieko
ir neišmokai;
 paskutinius taip lauktus metus mokykloje;
 be galo daug gerų, linksmų prisiminimų;
 kančią kiekvieną dieną;
 gražiausius mūsų jaunystės metus;
 užimtas dienas, begalę namų darbų ir labai daug reiškiančias
poilsio minutes;
 būti privilegijuotiems, nes esame vyriausi mokykloje.
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GIMNAZIJOS PULSAS

Nuo vasario 9 dienos visoje Lietuvoje startavo akcija „Su
gimtadieniu,
Lietuva!",
skirta
paminėti
valstybės
Nepriklausomybės dienai. Iniciatyvai susivienijo didžiausios
Lietuvos nacionalinės jaunimo organizacijos, kurios kviečia visus
Lietuvos piliečius sveikinti Lietuvą su gimtadieniu.
Su artėjančia švente Lietuvą sveikino ir mūsų gimnazijos
bendruomenė. Vasario 14-osios rytas prasidėjo tradicine tapusia
pilietiškumo pamoka I-III klasių gimnazistams. Ją vedė abiturientai.
Ketvirtokams tai ne tik nauja patirtis, stovint prieš klasę, bet ir
malonumas pajausti, kad tavęs klausosi, supranta, šypsosi.

Abiturientai džiaugėsi, mat pamokose išgirdo tikrai drąsių ir kartais
netikėtų gimnazistų atsakymų.
Vėliau, pertraukų metu, skambėjo lietuviškos populiarios
dainos Lietuvai, o linksmus gimnazistų ir mokytojų veidus, trispalve
atributika pasipuošusias mokinių grupeles skubėjo įamžinti
fotoaparatų blykstės.
Vidurdienį visa gimnazijos bendruomenė rinkosi į kiemelį, kur
sugiedoję Lietuvos himną, džiaugsmingai sveikino Lietuvą su
gimtadieniu. Pilietinėje akcijoje dalyvavo ir LR Seimo narys Povilas
Urbšys, vėliau pakvietęs klasių atstovus į netradicinę pilietiškumo
pamoką.

Informaciją pateikė Ligita Dauderienė, muzikos mokytoja

Vasario 13 dieną J.Miltinio dramos teatre vyko 18-asis tarptautinis Dainų festivalis, skirtas Lietuvos
valstybės atkūrimo dienai atminti. Šventę organizavo J.Balčikonio gimnazija. Į festivalį atvyko svečiai iš
visos Lietuvos: Pasvalio, Kupiškio, Molėtų ir Šiaulių miestų. Dalyvavo ir merginų ansamblis iš Latvijos.
Ne pirmi metai šiame festivalyje dalyvauja ir mūsų dainuojantys bei muzikuojantys gimnazistai.
Kotryna Drėlingaitė iš III e klasės atliko Aistės Smilgevičiūtės ir grupės „Skylė“ dainą „Baltas broli“, o į
ansamblį susibūrę Laurynas Zavackis iš IV d klasės, Rokas Nacickas ir Žilvinas Dirkis iš IV a klasės atliko
Andriaus Mamontovo dainą „Geltona. Žalia. Raudona“. Mokinius ruošė muzikos mokytoja Ligita
Dauderienė. Dainų festivalis subūrė mokinius ir vadovus bendrai dainai, dovanojo gerą nuotaiką ir
svarbią patirtį.
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Karolina Mikoliūnaitė,
Mokinių parlamento atstovė spaudai

Mūsų gimnazijos devizas „Šiuolaikinė gimnazija, kur kiekvienas
yra svarbus“. Mes savais laikome tiek
dabar besimokančius ir dirbančius
gimnazijoje, tiek visus, kurie anksčiau
čia mokėsi, dirbo. Todėl Mokinių parlamentas kreipėsi ragindamas padėti
negandų ištiktiems.
Gimnazijos bendruomenė neliko abejinga Mindaugui Baltuškai, kuris
tik neseniai vaikščiojo tais pačiais koridoriais, papuošė gimnaziją
baigiamuoju dailės darbu, o šiandien parkūro meistras, patyręs sunkią
traumą, nestokoja ryžto: „Aš vaikščiosiu!“. Siekiant Mindaugui padėti,
buvo surengta pilietinė akcija „Pyragu ir gerumu dalinamės".
Vasario 13 dieną per ilgąją pertrauką visi, neabejingi Mindaugo
nelaimei, buvo pakviesti atsinešti savo keptų gardėsių, kad kiti galėtų juos
įsigyti, o suriktomis lėšomis paremti jaunuolio reabilitaciją. Iš viso buvo
paaukota 2370 Lt. Visi pinigai bus skirti Mindaugo Baltuškos gydymui.
Dėkojame visai bendruomenei, o už dosniausią auką - Dijokų šeimai.

Karolina Mikoliūnaitė, Mokinių parlamento atstovė spaudai

Sausio 27 dieną Panevėžyje ir jo apylinkėse svečiavosi
Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio lyderiai, kurie vedė
pilietiškumo pamokas ir „Protų mūšius“.
Mūsų gimnazijoje taip pat vyko pilietiškumo pamoka. Ją
vedė Seimo narys, Liberalų sąjūdžio pirmininko
pavaduotojas Gintaras Steponavičius kartu su verslininku
bei garsiausiu Lietuvos vyrų rinktinės sirgaliumi Tomu
Balaišiu – Sėkla. Paskaitoje buvo pasakojama apie gyvenimą
Lietuvoje, ką ir kaip galime daryti, kad prisidėtumėme prie
jos tobulinimo.
Vėliau J. Balčikonio gimnazijoje vyko „Protų mūšis“.
Jame varžėsi „Minties“,
K.Paltaroko, 5-osios bei

J.Balčikonio gimnazijų mokinių komandos. Renginį vedė
teisininkas, Lietuvos politikas, teisingumo ministras,
teisėtyrininkas, ekonomistas, Vilniaus miesto savivaldos
politikas, Seimo narys Remigijus Šimašius ir Lietuvos
žurnalistas, sporto naujienų redaktorius, transliacijų
režisierius, komentatorius, laikraščių ir žurnalų redaktorius,
TV prodiuseris Vytaras Radzevičius. Šis intelektualus
komandinis žaidimas vyko trimis etapais, kurių metu
gimnazistai turėjo atsakinėti į 30 klausimų. Mūsų gimnazijai
atstovavo abiturientai.
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Ramutė Stasevičienė, direktoriaus pavaduotoja

Vasario 11 dieną gimnazijoje lankėsi 2013 m. rugpjūčio
pabaigoje vykusios ekspedicijos „Vorkuta'13“ dalyviai. Dvylika
dienų trukusios istorinės atminties išsaugojimo misijos metu
europinės Rusijos dalies šiaurėje penki vyrai ir trys moterys
aplankė mirtį nešusių lagerių vietas, klausėsi tremtį
išgyvenusiųjų pasakojimų, tvarkė tremtinių kapinaites. Prie
kiekvieno pakeliui rasto memorialinio paminklo skambėjo
tautiška giesmė ir malda.
Aplankyti, užfiksuoti, išsaugoti ir perduoti ateities kartoms
– tokius tikslus išsikėlė politinių kalinių sukilimo 60-mečiui
atminti skirtos ekspedicijos „Vorkuta‘13“ dalyviai: politologai
Raminta Žūsinaitė ir Jonas Survila, miškininkas Justinas
Urbanavičius, politikos mokslų daktaras Laurynas Kasčiūnas,
žurnalo „Apžvalga“ redaktorė Vaida Stundytė, teisininkė
Roberta Firavičiūtė, Jaunųjų krikščionių demokratų pirmininkas
Vytautas Keršanskas ir ekspedicijos vadovas, LR Seimo narys
Paulius Saudargas.
Šiais metais pasirinkta aplankyti Komijos Respublikos
šiaurėje veikusius lagerius. Jie laikyti tais, iš kurių negrįžtama.
Barbariška sovietų valdžia Komijos šiaurę kaip vieną iš tremties
vietų pasirinko dėl jos žemės gelmėse plytinčių akmens anglies
klodų.
„Labai svarbu išsaugoti šiuos skaudžius mūsų tautai
istorijos puslapius. Kol dar gyvi tremties liudytojai, reikia
surinkti iš jų išgirstą autentišką informaciją. Važiuodami namo
iš šiaurinės Rusijos suvokėme, jog dabar prasideda tikroji
misija. Misija perduoti viską gyvenantiems Lietuvoje“, – teigė
P.Saudargas.
Išklausę ekspedicijos dalyvių pasakojimus, gimnazistai
noriai pateikinėjo klausimus apie ekspedicijos detales,
domėjosi tremtinių likimais.
Projektą įgyvendino Jaunųjų krikščionių demokratų organizacija ir Lietuvos socialios rinkos plėtros institutas. Mecenatas –
Europos Parlamento narys Algirdas Saudargas.

Sausį baigėsi I-asis pusmetis. Ar jis buvo sėkmingas mums, mieli mokiniai ir mokytojai? Ar rezultatai
atitiko mūsų lūkesčius? Gal kam jie buvo netikėti, o kitiems įprasti. Aišku, tai tik pažymiai, kurių svarbą
labiausiai šiandien vertina abiturientai. Smagu, jei jiems pasisekė suvaldyti jaudulį, atliekant testus,
kontrolinius darbus, jei nepasidavė ir pasitikėjo savo jėgomis bandomųjų egzaminų metu. Pasidžiaukime
geriausių gimnazistų 50-tuku:
http://www.mintiesgimnazija.lt/images/Dokumentai/2013-2014_m.m._top50_1pusmetis.pdf
O jei jums trūksta valios ir ryžto pradėti mokytis šiandien, paskaitykite, ką pataria buvęs mokinys
Zenonas Kuzavas.
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Radvilė Petraitytė, II b kl.
Vasario 7 dieną II b klasėje svečiavosi buvęs gimnazijos ir mūsų
auklėtojos Loretos Klimkevičienės auklėtinis Zenonas Kuzavas,
kuris šiuo metu mokosi Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijoje.
Čia jis studijuoja statybos inžineriją. Zenonas buvo pakviestas
mums pakalbėti apie mokymosi svarbą. Iš pradžių svečias truputį
papasakojo apie save, teigdamas, kad jis, kaip ir mes dabar,
turėdavo nekenčiamų pamokų ar mokytojų, kurie jam
nepatikdavo, bet tai nereiškė, jog jis nusileisdavo „kvailesniems“,
maniusiems, kad mokytis nereikia. Jis mėgo žaisti krepšinį ir bandė
būti pavyzdžiu savo klasės draugams. Po trumpo pasakojimo apie
save ir savo studijas, studentas išskyrė keletą priežasčių, kodėl mes
turėtume pasistengti mokytis.
Pirmoji jų – mūsų tėvai, kurie mums nieko negaili ir tikisi, kad
mes turėsime šviesią ateitį.
Kita priežastis yra ta, kad gyvename tik vieną kartą ir daugiau
mes negalėsime grįžti į mokyklą. Tad jei dabar nesimokysime dėl
mėgstamo ir gerai apmokamo darbo, negalėsime jo ateityje dirbti.
Jokiu būdu negalima galvoti: „Ai, jis nesimoko, tai ir aš galiu
nesimokyti.“. Draugai nepadės mums gyventi, nesukurs mums
ateities ir mes tikrai ne dėl jų mokomės!
Žinoti, kad reikia mokytis, yra viena, bet tai daryti yra visai kas
kita. Tikros ir patikrintos tiesos nėra nei vienos. Ją atrasti turime
patys, bet yra keli pagalbos keliai. Jei nenori visko „kalti“, tai reikia
žiūrėti į viską sistemingai, pavyzdžiui, nereikia visko skaityti, tiesiog
galima konspektuoti. Jei kas neaišku, patartina paprašyti draugų,
kad padėtų.
Taip pat yra labai svarbu atsiriboti nuo pagundų: televizoriaus,
kompiuterio ir telefono, nes taip tik iššvaistomas laikas ir nieko
neišmokstama.
Ir viena didžiausių klaidų, kurią daugelis padaro, yra užduoties
palikimas paskutinei dienai, nes turėtume pripažinti, kad visko
negalima pasikartoti ir išmokti paskutinę minutę.
Svečias, neieškodamas žodžio kišenėse, dar porino, kad
dešimtokams vien tik mokytis neužtenka, jiems dar reikia žinoti,
kur nori pritaikyti savo įgytas žinias, ir numanyti, ką nori pasirinkti
ateityje.

Aišku, daugiau nei pusė dešimtokų nežino, ką norėtų veikti
toliau, bet galima rinktis dalykus, kurie patiems yra įdomūs. Dar
reikės lietuvių kalbos, nes be jos nė žingsnio pačioje Lietuvoje. Taip
pat patartina apytiksliai žinoti, kur jaunuolis norėtų stoti ir mokytis.
Pavyzdžiui, jei ketinama studijuoti Vilniuje, tikrai bus reikalinga
rusų kalba. Zenonas taip pat papasakojo, kad yra dalykų, kurie
pravers daugelyje sričių, pavyzdžiui, matematika yra tiksliųjų
mokslų pagrindas, o biologija labai naudinga, jei kas nors nori
studijuoti mediciną ar sportą.
Suprantama, yra mokinių, kurie žino, kuo nori būti, bet
nesusigaudo, kur stoti. Labai svarbu įvertinti savo galimybes,
galimus egzaminų rezultatus, ir jokiu būdu nereikėtų rinktis to, ko
nori draugai. Būtina paisyti savęs, nes tai yra jūsų gyvenimas, o ne
jūsų draugų. Jei dar abejojate, pagalvokite, ką jūs norite veikti, kas
jums patinka: kompiuteriai, filmavimas, montavimas, fotografija,
muzika. Ir nesirinkite universitetų, nes galvojate, kad jums tai bus
geriau, reikia rinktis studijų programas, kurios tinka pačiam.
Baigdamas savo kalbą, Zenonas dar pridūrė, kad prieš kelerius
metus buvau toks pat kaip mes ir mąstė panašiai. Nepaisė
suaugusiųjų nuomonės, bet laiku susigriebė. Dabar, stovėdamas
prieš mus, jis galėjo drąsiai pasakyti „Taip, mokytis tikrai reikia“.

Sausis ir vasaris sukvietė visus Panevėžio miesto gabiausius, smalsiausius mokinius į olimpiadas ir
konkursus. Tikimės visi dalyviai ne tik įgijo naujų žinių, vertingos patirties bet ir susikaupė naujiems
startams. Sėkmės kitais metais! Na, o šiais metais jau įvyko didžioji dalis miesto olimpiadų: informatikos,
chemijos, biologijos, anglų, fizikos, matematikos, istorijos. Džiaugiamės ir dėkojame mūsų gimnazistams
už dalyvavimą, sveikiname prizininkus.
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 62-oji

Lietuvos mokinių fizikos olimpiada

Fizikos olimpiados miesto etapo (2014-01-24) dalyviai:
Konradas Račiūnas, III a klasė, 2 vieta;
Laurynas Butkus, IV b klasė, 5 vieta.
 63-oji Lietuvos

mokinių matematikos olimpiada

Matematikos olimpiados miesto etapo (2014-02-07) dalyviai:
Ruginė Kvedaraitė, I c klasė;
Rokas Kaušakys, I c klasė;
Algirdas Darasevičius, II a klasė;
Konradas Račiūnas, III a klasė;
Laurynas Butkus, IV b klasė;
Titas Špitlius, IV g klasė.
 Panevėžio miesto anglų kalbos
Anglų olimpiados (2014-01-22) dalyviai:
Zenonas Beresnevičius, III a klasė;
Rokas Matveičikas, III f klasė;
Matas Žukas, III a klasė;
Tomas Kadžiulis, II e klasė;
Radvilė Petraitytė, II b klasė.

olimpiada

 Jaunųjų filologų konkursas
Panevėžio miesto jaunųjų filologų konkurso (2014-01-20) dalyvis:

Kasparas Gramaliauskas, IIIa klasė, 2 vieta.
 47-oji Lietuvos mokinių biologijos olimpiada
Juras Nauronis, I c klasė;
Gabrielė Grinkaitė, II a klasė, 12-oji vieta;
Agnė Adamonytė, III a klasė;
Ieva Petraitytė, III a klasė;
Aurelijus Juška, IV h klasė, 4-oji vieta;
Darius Stukas, IV c klasė, 6-oji vieta;
Paulius Kazokas, IV a klasė.
 52-oji Lietuvos mokinių chemijos olimpiada
Chemijos olimpiados miesto etapo (2014-01-10) dalyviai:
Leta Remeikytė, I d klasė;
Iveta Gelžinytė, I d klasė.
 25-oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada
Informatikos olimpiados miesto etapo (2013-12-13) dalyviai:
Kazimieras Slivka, IV c klasė;
Titas Šiurskas, IV d klasė.
Respublikinio etapo atrankinės dalies (2014-01-31) dalyvis:
Titas Šiurskas, IV d klasė.

Informaciją pateikė lietuvių kalbos mokytoja E. Gedraitienė

Sausio mėnesį kasmet įprasta peržvelgti stipresnių
mokinių atliktus lietuvių kalbos ir literatūros tiriamuosius
darbus, kūrybą. Šiemet filologų sambūris buvo skirtas K.
Donelaičio 300-osioms ir M. Katiliškio 100-osioms gimimo
metinėms. Trečiaklasės gimnazistės Agnė Adamonytė, Ugnė
Kurklietytė, Simona Šimoliūnaitė, Diana Pušnytė, Ieva
Petraitytė, Dovilė Oksaitė, Jurgita Brandišauskaitė skaitė
darbus apie K.Donelaičio ,,Metų“ leksiką, poemą skaitė
panaudodamos šiuolaikiškesnes gramatines formas, aptarė
gamtos įvairovę M. Katiliškio novelių romane „Užuovėja“. III
a klasės gimnazistas Kasparas Gramaliauskas pristatė savo
poeziją.

Ievos Petraitytės darbą pasiūlėme papildyti augalų
analize kitose novelėse iki kitų metų, o miesto Jaunųjų
filologų konkurso poezijos sekcijai buvo pateiktas Kasparo
eilėraščių rinkinukas „Laike ir savyje“, kuris sausio 20 dieną
komisijos buvo įvertintas antrąja vieta ir keliaus į šalies
etapą. Džiaugiamės jo sėkme ir nuoširdžiai sveikiname!
Daugelis bendruomenėje šį trečioką pažįsta: artistiškas,
nerimstantis, sąmojingas, ieškantis, gal kai kam atrodo, kad
ir klystantis. „Taip įdomiau, – sako pats Kasparas, – negaliu
būti protokoliškas“. Tokie žmonės kartais kelia ir problemų.
O gal gerai, kad drumsčia vandenį. Iš to atsiranda minčių,
atsiranda ir kūryba.
Štai vienas Kasparo Gramaliausko eilėraščių.

Iš ciklo GYVENIMAS
Galime gyvent svajonėmis, tikslais...
Žmogus turėtų išmokti džiaugtis
ne pinigais, turtu ,
o dalykais paprastais.
Sveiki mes,
turim draugą.
Ir mokame kai ką
(sportuoti, o gal tapyti,
kiti gal šokti, dainuoti ar vaidinti).
Didžiausias džiaugsmas - meilė.
Didžiausia dovana kažką mylėti.
O būti mylimam - geriau ir būt negali.
Jei tau jau taip blogai, ko sėdi?
Ko nieko nedarai?
Pripažįstu: bijome sunkumų,
nebeatpažįstam gėrio...
Bet GYVENIMAS yra. Jis toks. Jis čia.
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Informaciją pateikė lietuvių kalbos mokytoja Adelė Samuolienė

Sausio 30 d. Panevėžio G. Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje buvo pristatytas
Panevėžio jaunųjų literatų metų kūrybos almanachas „Nevėžis“. Jame
puikuojasi ir mūsų gimnazijos Ia klasės mokinės Gintarės Grybaitės
pavardė. Sveikiname Gintarę su sėkmingu debiutu ir kviečiame daugiau
gimnazistų įsitraukti į literatūrinį sambūrį, kurį organizuoja Panevėžio
apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo Urbšio
visuomeninės minties ir kultūros centras, savaitraštis „Panevėžio balsas“,
regiono radijo stotis „Pulsas“ bei Panevėžio dailės mokykla. Beje, pavartę
almanachą, galėtumėte rasti ir kitos mūsų gimnazistės Akvilinos
Stankevičiūtės (Ic klasė), atstovavusios „Saulėtekio“ progimnazijai,
kūrybos.

Vaida Batavičienė, lietuvių kalbos mokytoja
Nuotraukoje: Arneta Klasinskaitė su savo lietuvių kalbos mokytoja Janina Gedviliene

Gruodžio 5 dieną gimnazijos aktų salėn buvo pakviesti I-IV klasių
gimnazistai, neabejingi raiškaus žodžio skambesiui. Čia vyko kasmetinis
meninio skaitymo konkurso I-asis etapas, kurio metu buvo renkamas
geriausias skaitovas, atstovausiantis mokyklai mieste. Šįkart renginys
buvo skirtas artėjančioms lietuvių literatūros pradininko Kristijono
Donelaičio 300-osioms gimimo metinėms, todėl kai kurių skaitovų
lūpomis skambėjo K.Bradūno, R.Vanago, L.Gutausko ir A.Drilingos
tekstai, skirti šiam poetui.
Palyginus su ankstesniais metais, šįmet skaitovų sulaukta mažiau –
vos penkiolikos. Vertinimo komisija, kuriai atstovavo direktoriaus
pavaduotoja papildomam ugdymui Ramutė Stasevičienė, teatro
mokytoja Birutė Beresnevičienė ir lituanistė Eglė Noreikienė, atstovauti
gimnazijai mieste išrinko IV a klasės mokinę ARNETĄ KLASINSKAITĘ
(mokytoja J.Gedvilienė), pasirinkusią K.Bradūno eilėraštį „Donelaitis
susitinka su kaimynu lietuvininku“ ir V.Mačernio sonetą. Padėkos
raštais apdovanotos dar trys skaitovės: EMILIJA PRANCIULYTĖ iš I d
klasės, skaičiusi J.Grušo dramos „Meilė, džiazas ir velnias“ ištrauką, III a
klasės gimnazistė IEVA PETRAITYTĖ, deklamavusi šiuos kūrinius: Just.
Marcinkevičiaus „Lietuvos atėjimas“ ir L.Gutausko „Donelaičiui“ ir jos
klasės draugė JURGITA BRANDIŠAUSKAITĖ, pasirinkusi Z.Čepaitės
„Emigrantės dienoraščio“ ištrauką ir A.Drilingos „Donelaitį“. Šias
skaitoves ruošė mokytoja Emilija Gedraitienė. Konkurso dalyviai ir laimėtojos buvo apdovanoti „Minties“ gimnazijos
diplomais, prizais, atminimo dovanomis.
Renginio organizatorės Vaida Batavičienė, Eglė Noreikienė ir Adelė Samuolienė nuoširdžiai dėkoja visiems konkurso
dalyviams ir juos ruošusioms lituanistėms, o taip pat renginį vedusiems mums jau gerai pažįstamiems iš ankstesnių renginių
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laivo kapitonui Kastyčiui (Karolis Rutkauskas) ir jo padėjėjai Jūratei (Ligita Brazytė), pratęsusiems marinistinę temą, tik jau
literatūriniuose vandenyse. Žinoma, dėkojame ir kitiems skaitovams: Natalijai Piskunovai (IV a kl.), Justinui Juškevičiui (III b
kl.), Modestai Stankevičiūtei (III f kl.), Brigitai Kulbytei (II b kl.), Lukui Navardauskui (II b kl.), Jonui Vasiliauskui (II e kl.),
Gintarei Grybaitei (I a kl.), Rokui Kaušakiui (I c kl.), Indrei Varaškevičiūtei (I a kl.), Alanui Žardeckui (I c kl.) ir Gabrielei Bučaitei
(IV g kl.) Tikimės, kad kitąmet jiems pasiseks geriau.
Po renginio komisijos narė Birutė Beresnevičienė padėkojo gimnazistams, išdrįsusiems lipti į sceną, ir geranoriškai
pasidalino patarimais, kaip pasiekti geresnių rezultatų, juolab, kad dauguma dalyvių gabumų tam turi. Teatro mokytojos
patarimų prireikė ir šių metų nugalėtojai, kuri, pasibaigus konkursui, pasidalino savo įspūdžiais ir emocijomis:
,,PERTRAUKA‘‘: Nuoširdžiausi sveikinimai! Kaip jautiesi
išrinkta geriausia šių metų skaitove gimnazijoje?
ARNETA: Aš laiminga! Iš tikrųjų nesitikėjau, kad galiu
laimėti!
„PERTRAUKA“: Ar tai buvo Tavo debiutas? O gal šiame
konkurse dalyvauji jau ne pirmą kartą?
ARNETA: Ne. Dalyvavau ir pernai.
,,PERTRAUKA‘‘: Ar kas nors Tau padėjo ruoštis šiam
konkursui? Juk labai daug prie sėkmės prisideda ir gerai
pasirinktas tekstas. Ar pati jį rinkaisi?
ARNETA: Man padėjo lietuvių kalbos mokytoja Janina
Gedvilienė. Ji man davė pasirinkti iš kelių tekstų labiausiai
patinkančius.

„PERTRAUKA“: Scenoje teko deklamuoti pirmai. Atskleisk
paslaptį, kaip susidoroji su jauduliu?
ARNETA: Labai bijojau deklamuoti pirma... Svarbiausia tekstą išmokti ne likus porai dienų iki konkurso, o daug
anksčiau, kad jis susigulėtų širdyje.
,,PERTRAUKA‘‘: Dabar Tavęs laukia miesto konkursas...
ARNETA: Jaučiu didelę atsakomybę. Reikės daug dirbti su
teatro mokytoja Birute Berenevičiene ir savo lietuvių kalbos
mokytoja Janina Gedviliene, kad išmokčiau įveikti jaudulį.
,,PERTRAUKA‘‘: Belieka palinkėti Tau didžiulės sėkmės! Ačiū
už pokalbį! (Redakcijos pastaba: šis interviu buvo rengtas
konkurso gimnazijoje dieną. Ir nors II-asis turas, vykęs
mieste, jaunajai skaitovei nebuvo sėkmingas, linkime Arnetai
labai nenusiminti – juk svarbiausia yra dalyvauti!).

švietimo skyriaus atstovai buvo pakviesti dalyvauti Vilniuje,
Vyriausybėje vykusiame renginyje.
Antikorupcijos dienos minėjime dalyvavo Panevėžio
miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriaus
vyriausiasis specialistas Eugenijus Kuchalskis, gimnazijos
direktorius Egidijus Samas, lietuvių kalbos mokytoja Emilija
Gedraitienė.
Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius dalyvavo
Tarptautinei antikorupcijos dienai skirtame renginyje,
kuriame apdovanotos geriausios metų antikorupcinės
iniciatyvos, šiemet ypač daug dėmesio skiriant jaunimo
pasiūlymams ir idėjoms. Apdovanojimus teikė Vidaus
reikalų, Ūkio, Teisingumo, Žemės ūkio ministrai ar
pavaduotojai, STT vadovai, LR Seimo nariai.
Mūsų gimnazijai apdovanojimą už aktyvų dalyvavimą
įvairiuose konkursuose antikorupcijos tema įteikė LR Seimo
antikorupcijos komisijos pirmininkas Vitalijus Gailius.
Atsiminimui apie dalyvavimą antikorupciniuose renginiuose
įteiktas
paveikslas
su
Seimo
atvaizdu.
Tokiais
apdovanojimais siekiama pagerbti ir paskatinti iniciatyviai ir
rezultatyviai korupcijos prevencijos srityje veikiančius
asmenis, kolektyvus, informuoti visuomenę apie
veiksmingas 2013 metų antikorupcines iniciatyvas ir taip
skatinti aktyvesnį visuomenės dalyvavimą bei įsitraukimą į
antikorupcinę veiklą.

Emilija Gedraitienė, lietuvių kalbos mokytoja

Jau kelintus metus mūsų gimnazistai dalyvauja
Panevėžio savivaldybės organizuojamame rašinių konkurse
,,Miestas be korupcijos“, kuris skiriamas Tarptautinei
antikorupcijos dienai paminėti. Jungtinių Tautų iniciatyva
gruodžio 9 diena paskelbta Tarptautine antikorupcijos
diena. Ji skirta atkreipti visuomenės dėmesiui į korupcijos
problemą ir paskatinti užkirsti jai kelią. Lietuva Jungtinių
Tautų konvenciją prieš korupciją pasirašė 2003 m. ir 2006
m. šią konvenciją ratifikavo. Šia tema kuria rašinius,
apybraižas, esė moksleiviai, skatinami lietuvių kalbos
mokytojų A. Samuolienės, J.Gedvilienės, E. Gedraitienės.
Praėjusių metų miesto rašinių konkurso laureatas – dabar III
a klasės gimnazistas Gustas Lapkovas. Šiais mokslo metais
konkursui buvo galima pateikti ne tik rašinius, bet ir
filmuoti, piešti, atlikti tyrimus, kurti vaizdo klipus ir kt.
Pasakos ,,Eglė žalčių karalienė“ motyvais antikorupcijos
temą šių metų konkursui pateiktame darbe plėtojo IIIa
klasės gimnazistė Dovilė Oksaitė. Todėl gimnazijos ir miesto
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Karolina Mikoliūnaitė, IIIf kl.
Nuotraukos Modestos Stankevičiūtės, IIIf kl.

Vasario 11-ąją mūsų gimnazijoje buvo paminėta
Tarptautinė
saugesnio
interneto
diena.
Informatikos mokytojos – Inga Rulienė, Rasa
Žulienė ir Laura Kuchalskienė kartu su mokinių
parlamentu bei kitais aktyviais gimnazistais miesto
mokykloms suorganizavo komandinį informacinių
technologijų konkursą „Noriu būti saugus“.
Daugiau nei šešiasdešimt 7-8 klasių mokinių net iš
devynių mūsų miesto mokyklų: „Aušros“ ,
„Ąžuolo”, M.Karkos, „Senvagės“ ir „Vilties“
pagrindinų mokyklų bei A.Lipniūno, „Saulėtekio“,
„Šaltinio“ ir
„Rožyno“ progimnazijų atvyko
dalyvauti šiame konkurse.
Komandų buvo lygiai 11, po 5-6 vaikus. Kiekviena
turėjo savo pavadinimą. Jos varžėsi tarpusavyje,
nematydamos visų savo varžovų, nes buvo
atskirose patalpose. Mokyklos disko salėje
svečiams renginį vedė abiturientės Arneta
Klasinskaitė ir Karolina Valonytė, o skaitykloje
vedėjais tapo ketvirtokai - Ligita Brazytė ir
Gediminas Liutkevičius. Konkursas vyko trimis
etapais, pateikiant po 10 klausimų, į kurių
kiekvieną komandos turėjo atsakyti per minutę.
Kai kurie klausimai rimtai privertė pasukti galveles. Nepaisant to, nė viena komanda nepasidavė ir kovojo iki pat pabaigos.
Štai mokinių iš komandos „Nortonai“ komentaras: „Susidūrėme su tikrai mums aktualiais klausimais apie saugumą internete,
socialiniuose tinkluose, kai kur teko tiesiog logiškai pamąstyti, kai kur išmanyti kompiuterio ir programinės įrangos naujoves.
Džiaugėmės, kai teisingas atsakymas netikėtai išsprūsdavo iš komandos narių lūpų. Buvo įdomu sužinoti iš vertintojų teisingus
atsakymus“.
Po įtempto konkurso gimnazijos direktorius Egidijus Samas ir pavaduotoja Vilma Rimvydienė visus dalyvius pakvietė
susipažinti su gimnazija. Svečiai aplankė muziejų ir kitus kabinetus.
Susumavus galutinius rezultatus, visi buvo pakviesti į gimnazijos aktų salę, kur buvo paskelbti nugalėtojai. Pirmąją vietą
komandiniame informacinių technologijų konkurse „Noriu būti saugus“ užėmė 23 taškus surinkusi „Nortonų“ komanda iš
„Saulėtekio“ progimnazijos. Juos į mūsų gimnaziją atlydėjo mokytoja Auksė Stasiškienė. Šiems ant kulnų lipo ir tik vienu tašku
nusileido bei antrąją vietą užėmė „Vilties“ pagrindinės mokyklos „Viltiečių“ komanda, atvykusi su mokytoja Laima
Nareckiene. Trečiąją vietą dalinosi net trys komandos, surinkusios po 19 taškų tai: „Giliukų“ komanda iš „Ąžuolo“ pagrindinės
mokyklos, „Saugūs“ iš „Saulėtekio“ progimnazijos bei „Kamšteliai“ iš „Aušros“ pagrindinės mokyklos. Visų komandų nariai
buvo apdovanoti mūsų gimnazijos diplomais ir saldžiu prizu – šakočiu.
Mokiniai, dalyvaudami šiame konkurse, patobulino savo komandinių darbų įgūdžius, įvertino turimų žinių bagažą ir,
sprendžiant iš jų besišypsančių veidų, linksmai bei naudingai praleido laiką. Mes laukiame ir tikimės, kad jie čia apsilankys
dar ne kartą.
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Gintarė Grybaitė, Ia klasė

Gruodžio 6 dieną Pakruojo rajono Linkuvos miestelyje
įvyko kasmetinis respublikinis vaikų ir jaunimo šiuolaikinių
šokių festivalis „Step dance“. Norą dalyvauti festivalyje
pareiškė net 18 šiuolaikinių šokių kolektyvų iš visos Lietuvos,
tarp jų buvo ir mūsų gimnazijai atstovaujantis šiuolaikinių
šokių kolektyvas „Idea“, vadovaujamas Vytauto Murausko.
Jaunieji šokėjai renginyje savo jėgas parodė pristatydami
netgi tris šokius: gerai žinomą „Monstrų“ šokį, romantiškąjį
valsą ir, žinoma, jausmingąjį tango.
Būrys mūsų gimnazijos šokėjų, tvirtai pasitikėdami savo
jėgomis, nepaisant mažos Linkuvos kultūros centro scenos,
nepaliko nė vieno abejingo, o pasibaigus festivaliui, atgal į
namus parsivežė net penkis apdovanojimus! Kolektyvas

„Idea“ gavo tris padėkas už romantiškiausią pasirodymą,
argentinietišką tango bei geriausią kostiumą. Renginiui
pasibaigus, visi šokėjai buvo kupini įspūdžių netvėrė
džiaugsmu.
Jaunieji šokėjai: Asta Novoruckytė (Ic kl.), Gintarė
Grybaitė, Samanta Gelažiūtė (Ia kl.), Paulius Mažeika (Ib kl.),
Ernesta Lotužytė, Iveta Gelžinytė, Gintarė Babaitytė, Leta
Remeikytė, Vainius Simaška, Lukas Levendrauskas, Eivinas
Grigas, Tomas Mulevičius, Nedas Ratkevičius, Liveta
Šinkūnaitė, Kasparas Rašimas (Id kl.), Jurgita Kavoliūnaitė,
Akvilė Mažeikaitė, Simona Klimovaitė (IIa kl.), Kazimieras
Vaitkevičius (IIb kl.), Šarūnas Babičius (IIIf kl.), Arnoldas
Gurskis (IVb kl.).

Klubo „Gimnazijos pulsas“ informacija
2013 m. gruodžio 20 d. Dailės galerijoje vyko Panevėžio
miesto gabių mokinių pagerbimo šventė. Jos metu buvo
pagerbti ir apdovanoti bendrojo ugdymo, neformaliojo vaikų
švietimo mokyklų ir kultūros įstaigų 2012-2013 m. m.
tarptautinių ir respublikinių dalykinių olimpiadų ir konkursų
prizininkai bei geriausi meninės krypties konkursų ir festivalių
prizininkai, laureatai bei jų mokytojai. Mūsų gimnazistai: Emilija
Šlapelytė, II d kl., Vytautas Plėštys, II e kl., Dominyka Jundulaitė,
III a kl., Kotryna Drilingaitė ir Justina Navardauskaitė iš III e kl.,
Laurynas Zavackis, IV d kl. ir kiti, vadovaujami meno vadovės
Birutės Beresnevičienės, muzikos mokytojos Ligitos Dauderienės
ir šokių studijos vadovo Vytautos Petro Murausko padėjo
miesto savivaldybės administracijos švietimo skyriui organizuoti
šią gabių mokinių pagerbimo šventę. Dėkojame jiems!
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Informaciją pateikė dailės mokytojas Kęstutis Paškevičius;
Interviu parengė Karolina Mikoliūnaitė, III f klasė

Gruodžio 6 d. buvo atidaryta IVb klasės gimnazistės Ugnės
Lasmanavičiūtės dailės darbų paroda. Ši jaunoji
menininkė jau pastebėta ir įvertinta ne kartą: trečioje
klasėje ji miesto dailės olimpiadoje užėmė I-ąją vietą, o
respublikiniame konkurse buvo apdovanota Vilniaus
dailės akademijos diplomu.
Gimnazijoje atidarytoje parodoje dalyvavo mokiniai,
mokytojai ir svečiai. Parodą pristatė dailės mokytojas
Kęstutis Paškevičius, ją apibendrino Panevėžio kolegijos docentas, dailininkų sąjungos narys Girmantas Rudokas. Įspūdžiais
pasidalino direktoriaus pavaduotoja Vilma Rimvydienė, klasės auklėtoja Reda Ambrazaitienė, kurios pasidžiaugė paroda bei
palinkėjo kūrybinės sėkmės.

„PERTRAUKA“: Ar svajojai surengti savo darbų parodą mūsų gimnazijoje?
UGNĖ: Taip, visada to norėjau.
„PERTRAUKA“: Ar tai I-oji Tavo paroda mokykloje? Kur dar jų yra tekę rengti?
UGNĖ: Ši mano darbų paroda yra pirmoji, tačiau mano kūrinių buvo galima pamatyti miesto parodose.
„PERTRAUKA“: Kuo ši paroda Tau pačiai ypatinga?
UGNĖ: Todėl, kad ji pirmoji. Man buvo įdomu sužinoti kitų, nepažįstamų, žmonių nuomonę apie mano darbus.
„PERTRAUKA“: Paprastai menininkai sukuria savo parodoms pavadinimus. Kodėl Tu jos niekaip nepavadinai?
UGNĖ: Pavadinimo nėra, nes visi darbai yra skirtingų temų. Atrinkusi gražiausius, parengiau parodą.
„PERTRAUKA“: Kokia šios parodos idėja?
UGNĖ: Sukurti parodą pasiūlė dailės mokytojas K. Paškevičius. Nors aš to norėjau ir praeitais metais, tačiau eksponuojami tik
IV-ų gimnazijos klasių mokinių darbai, todėl šiemet pagaliau parodžiau savo darbus kitiems.
„PERTRAUKA“: Ar gimnazijoje išties sudarytos palankios sąlygos tokiam savęs realizavimui?
UGNĖ: Taip, bet parodas galėtų rengti ne tik abiturientai, bet ir jaunesni gimnazistai.. Būtų galima jas eksponuoti dar ir kitose
vietose – ne tik tame pačiame koridoriuje.
„PERTRAUKA“: Kokie buvo lūkesčiai prieš parodos atidarymą ir ar jie pasiteisino?
UGNĖ: Tikrai pasiteisino. Norėjau parodyti savo darbus kietiems, išgirsti jų nuomonę. Po parodos atidarymo žmonės
nepagailėjo gražių žodžių apie mano darbus. Dauguma piešinių buvo galima pamatyti internete, tačiau, pasak aplinkinių,
realybėje jie atrodo kitaip. 
„PERTRAUKA“: Ar jau apsisprendei, ką veiksi po mokyklos baigimo?
UGNĖ: Noriu studijuoti floristiką arba dizainą.
„PERTRAUKA“: Dėkoju už malonų pokalbį ir linkiu, kad išsipildytų Tavo gražios svajonės.
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RENGINIŲ APŽVALGA

Prozos rudenėlio dalyviai: Enrika Karmonaitė, Daina Rasalskienė, Ligita Brazytė, Lukas Šumskas.

Praėjusiame „Pertraukos“ numeryje
kvietėme aplankyti mūsų bibliotekoje
surengtą „Prozos rudenėlio – 2013“
jaunųjų menininkų sukurtų fotonovelių
parodą. O viena jos dalyvių – IV e klasės
gimnazistė Ligita Brazytė pasidalino savo
mintimis apie šį renginį:
„Šių mokslo metų „Prozos rudenėlio“
tema buvo fotonovelės. Turėjome išsirinkti

nuotrauką ir apie ją parašyti novelę. Kurti
sekėsi gerai. Man labiausiai patiko tai, kad
galėjau rašyti viską, ką jaučiau, bei kokie
prisiminimai iškilo pažvelgus į fotografiją.
Novelėse vyravo įvairios temos: brangių
žmonių, gamtos, augalų aprašymai. Būtent
tai galime pamatyti ir nuotraukose.
Parodėlę buvo galima apžiūrėti gimnazijos
bibliotekoje. Ten puikavosi ne tik jos, bet

taip pat ir kelios Luko Šumsko darytos
nuotraukos. Apie parodą teko išgirsti tik
gerus atsiliepimus, ypač pabrėžiamas
autorių kūrybiškumas, originalumas ir
meniškumas. Kai kurių mokinių darbai tikrai
nustebino teksto ir nuotraukos derme.“

Karolina Mikoliūnaitė, III f klasė
Nuotraukos Dominykos Jundulaitės, IIIa klasė

Lapkričio 28 d., ilgosios pertraukos metu, anglų kalbos mokytojos su savo I-IV
klasių gimnazistais pakvietė visą mokyklos bendruomenę į angliškų švenčių pristatymą.
Erdviame koridoriaus trikampyje puikavosi stalai, padengti tradiciniais šventės
patiekalais bei papuošti šventei būdinga atributika. Taip išradingai mokiniai anglų
kalba pristatė lapkričio ir gruodžio mėnesiais populiariausias angliškas šventes.
Pirmoji pristatyta šventė – helovinas (angl. halloween), kurios aptarimą paruošė
mokytojų - R.Širmulienės ir A.Rešiotkinienės mokiniai. Papasakoję apie šią šventę,
mokiniai žiūrovus kvietė prisijungti ir varžytis, kas greičiau išgers stiklinę netikro
kraujo (pomidorų sulčių). Už tai dalyviai buvo apdovanoti prizais.
Kitą šventę - Padėkos dieną (angl. thanksgiving day) pristatė mokytojų –
I.Dementjevos, E.Galeckienės ir S.Svetikienės mokiniai. Lietuvoje ši šventė nėra labai
paplitusi, todėl gimnazistai skaitė padėkas, rodė filmuką, kuriame matėme, kaip svetur
linksmai švenčiama Padėkos diena. Ant šios šventės stalo buvo padėtas tradicinis
Padėkos dienos valgis – kalakutas. Nors tai buvo tik pyragas, tačiau savo išvaizda labai
priminė šį naminį paukštį, kurį pagamino Inga Klimovaitė iš IVb klasės. Būtent taip
mokiniai stengėsi supažindinti mus su šia JAV ir Kanados švente, skirta paminėti
derliaus nuėmimo pabaigą.
Paskui pristatytas adventas (angl. Stir-up Sunday), pristatymą rengė mokytojų –
J.Ivanauskienės ir A.Paškauskienės mokiniai. Jie pristatė prieš pat Kalėdas
prasidedantį ir keturias savaites trunkantį adventą. Ant stalo kvepėjo III a klasės
mokinės Jurgitos Brandišauskaitės gamintas pudingas, kuriuo netrukus galėjo
pasivaišinti visi norintys. Gimnazistai papasakojo ir parodė, kaip gaminti tradicinį šios
šventės patiekalą.
Paskutinioji pristatyta šventė - Kalėdos (angl. Christmas). Jos pristatymą rengė
mokytojos L.Padelevičienė ir L.Veršauskienė kartu su savo mokiniais, kurie, skambant
gitaros garsams, papasakojo apie Kalėdas. Po pristatymų visi buvo pakviesti
pasivaišinti ant stalų esančiais skanėstais.
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Informaciją pateikė Birutė Beresnevičienė, meno vadovė ir Ramutė Stasevičienė,
direktoriaus pavaduotoja

Šventų Kalėdų laukimas mūsų gimnazijoje prasidėjo labdaros akcija
„Gerumo savaitė“, kurios metu iš dalyvavusiųjų gimnazijos
bendruomenės narių buvo surinkta virš 30 kg įvairių saldainių ir apie
100 stiklainių konservuotų vasaros ir rudens gėrybių. Ši labdara buvo
paaukota Šv. Juozapo globos namų „Beatliejaus“ valgyklėlei ir žmonių
su negalia globos bendrijai „Panevėžio viltis“.
Tarmių metams besibaigiant, gruodžio 16-17 dienomis, visi
gimnazistai buvo pakviesti dalyvauti lietuvių liaudies dainų inscenizacijų
popietėse „Kalėdų belaukiant“.
Gruodžio 20 dieną gimnazijos mokytojai, darbuotojai ir IV-ų klasių
mokiniai buvo pakviesti į adventinį rytmetį „Advento tylos tiltas“. Po
rytmetinės arbatos valgykloje jie buvo palydėti į aktų salę. Čia
susirinkusiems kalbėjo Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros klebonas
Eugenijus Troickis. Po to visi klausėsi Juozo Miltinio dramos teatro
aktoriaus Vytauto Kupšio atliekamos dainuojamosios poezijos ir
gimnazijos dramos būrelio ketvirtokų: Aurelijos Miliūnaitės, Arnetos
Klasinskaitės, Karolinos Rauduvytės, Gedimino Liutkevičiaus, Luko
Šumsko ir Lauryno Zavackio parengtos Vytauto Mačernio poezijos
kompozicijos „Pasikalbėkime širdimis“. Mokinius ruošė meno vadovė
Birutė Beresnevičienė.
Renginiui pasibaigus, klasių auklėtojai išskubėjo į šventinius
susitikimus su savo auklėtiniais.

Agnė Prankaitė, II f klasė
Gruodžio mėnesį bibliotekininkės Milė Kabelienė ir Dalia Pūkienė
pakvietė pirmų, antrų klasių gimnazistus į knygų apie draugystę
pristatymą „Reikia draugą turėti.“ Bibliotekoje pirmiausia į akis krito
apie 15 surikiuotų knygų ir ant sienų kabančios jų iliustracijos, kurias
piešė praėjusių metų pirmokai bei antrokai. Galima buvo tikėtis
pajusti tikrąją draugystės vertę.
Bibliotekininkė Dalia Pūkienė skaitė kai kurių knygų ištraukas, o
Milė Kabelienė rodė ištraukas iš filmų, sukurtų pagal tuos kūrinius.
Būdami bibliotekoje supratome, kad draugą reikia gerbti, mylėti,
stengtis įgyti jo pasitikėjimą ir visuomet jam padėti, nes draugystė yra
pats brangiausias dalykas šiame pasaulyje. Ypač įstrigo knygos
„Berniukas dryžuota pižama“ veikėjas, nedidelis berniukas, kuris
davė kaliniui pyrago. Atrodė, kad jis pasielgė labai kilniai. Kai juos
pačiupo prižiūrėtojas, dosnusis berniukas pamelavo ir apkaltino
kalinį. Turtingasis berniukas labai išgyveno dėl savo melo ir
atsiprašė, nes norėjo būti geras ir sąžiningas. Geras draugas yra
dėmesingas, mokantis suprasti savo klaidas.
Buvo galimybė įsitikinti, kokie esame draugai. Pristatymo
metu atsakėme į anketos apie draugystę klausimus. Joje buvo 7
klausimai ir 3 atsakymų variantai. Tokia anketa yra reikalinga, nes
galime sužinoti, ar esame geri draugai. Anketos išvados gali
paskatinti pamąstyti apie draugystę ir kritiškiau vertinti save.
Taigi knygų pristatymas buvo tikrai reikalingas. Visiems
gimnazistams siūlyčiau perskaityti bent kelias knygas ir
pasimokyti, kaip reikia elgtis su draugu, kad niekada jo
neprarastum.
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Gal nori tapti geriausiu gimnazijos
bibliotekos skaitytoju? Dar ne vėlu! Norime
priminti, kad, kaip ir kiekvienais mokslo
metais, balandžio mėnesio pabaigoje bus
renkami ir apdovanojami geriausi bibliotekos
skaitytojai.

EKSKURSIJOS

Jurgita Brandišauskaitė, IIIa kl.

Gražų rudens rytą gimnazistai su savo anglų kalbos
mokytojomis vyko į Vilnių. Pirmiausia jie aplankė visai neseniai po
rekonstrukcijos atidarytą Bernardinų sodą, buvusį Sereikiškių
parką. Čia keliauninkai sužinojo, kad sodo rekonstrukcija kainavo
apie 18 mln. litų. Iš jų 14 mln. skyrė Europos Sąjungos struktūriniai
fondai, 2 mln. – Vilniaus savivaldybė, dar 2 mln. – mecenatai. Po
rekonstrukcijos Bernardinų sodas atgavo autentiškus XIX a.
pabaigos bruožus: atvirų ir uždarų erdvių sistemą, dailininko
Vladislovo Štrauso kurtą centrinę dalį, botanikos ir vienuolyno
sodų ekspozicijas, alpinariumą, rožyną, kitus istorinius elementus.
Sode įrengti įspūdingi gėlynai, daugiau nei 300 suoliukų, keturi
fontanai, žaidimų aikštelės ir kavinės. Čia auga apie 300
rododendrų, per 900 lanksvų, beveik 300 forzitijų, per 100
erškėtrožių, 400 rožių. Pasodinta 620 kukmedžių, 1400

buksmedžių, apie 160 kalninių pušaičių. Tai turbūt vienas
didžiausių ir gražiausių parkų visoje Lietuvoje. Mokiniams šis sodas
paliko didelį įspūdį.
Pasigrožėję gimnazistai pajudėjo link katedros. Ten jų jau laukė
gidė. Gimnazistai turėjo išskirtinę edukacinę pamoką katedros
požemiuose anglų kalba. Ekskursantai sužinojo, kad jos požemiai
buvo bažnyčiai ir Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei nusipelniusių
asmenų laidojimo vieta. Juos laidodavo po Arkikatedros grindimis
esančiose kriptose. Vilniaus katedros grindys perklotos daugiau
kaip 12 kartų. Pirmosios yra 2,7 m gylyje. Iš viso po katedra buvo
27 įvairaus gylio ir dydžio kriptos. Iš jų - 20 kriptų laidoti žymūs
asmenys. Gidė papasakojo, kad katedros požemiuose buvo
laidojami Kęsgailų, Monvydų, Goštautų, Katkevičių, Radvilų,
Tiškevičių, Zavišų, Pacų, Valavičių, Bialozarų ir kitų garsių Lietuvos
giminių šeimos nariai. Čia rasta ir viena seniausių freskų Lietuvoje,
vaizduojanti Jėzaus nukryžiavimą.
Mokiniams tai buvo nauja patirtis, jie sužinojo plačiau apie LDK
gyvavimą, kunigaikščius, pamatė daug eksponatų. Pamoka tikrai
neprailgo, kelionėje mokiniai patyrė daugybę naujų įspūdžių,
kuriais pakeliui į namus dalijosi visą kelią...

Karolina Mikoliūnaitė, III f klasė

Į Vilnių pagilinti gamtos mokslų, mes, trečiokai, išsiruošėme lydimi savo
gamtos mokytojų R.Vezbergienės ir J.Skrebienės.
Pirmiausia sostinėje aplankėme Lietuvos edukologijos universitetą. Jame
mus pasitiko doktorantė A.Navickaitė. Čia išklausėme dvi paskaitas. Pirmoji
vyko oranžerijoje, kur botanikė T. Jokšienė pasakojo apie čia augančius
augalus, kurių šiame botanikos sode yra apie 800 įvairių rūšių, atvežtų iš
Europos, Azijos, Amerikos ir Australijos žemynų. Sode auga nuo paprastųjų
miško kaktusų, citrinų, oleandrų iki kakavmedžių, bananmedžių, palmių...
Sode ištisus metus palaikoma šilta temperatūra, kad augalams,
nepratusiems prie mūsų žiemiško klimato, būtų šilčiau gyventi. Oranžerijoje
dauguma augalų yra nuodingi. Tačiau jie kenksmingi tik juos suvalgius ar jų
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sultims patekus ant odos, į akis. Botanikė pasakojo ir
aprodė visą sodą, atsakinėjo į gimnazistams rūpimus
klausimus. Ši paskaita mokinius sužavėjo. O ypač jiems
patiko kelių metrų aukščio, lubas siekiantis didžialapis
bananmedis.
Antrąją paskaitą vedė habil. dr. prof. J.R. Stonis, kuris
mus supažindino su Jukatano pusiasalio augalija, gyvūnija,
gyventojais. Profesorius kartu su savo kolegomis šiame
pusiasalyje vykdo ekspedicijas ir tikisi surasti naujų, dar
niekam neatrastų vabzdžių ir kitų vabalų rūšių. Jukatanas
tai - Centrinės Amerikos pusiasalis, skiriantis Meksikos
įlanką nuo Karibų jūros. Jo klimatas visus metus šiltas,
ištisus metus žydi įvairių rūšių gėlės ir kiti augalai, gyvena
net 39 driežų rūšys, 71 gyvatės rūšis, iš kurių 12 nuodingų
ir daug kitų. Jukanto pusiasalyje gyvena indėnų tauta –
majai. Profesorius papasakojo apie įvairius nutikimus su
šiais žmonėmis. Būtent ši tauta išlaikė savo senas tradicijas
ir iki šiol pagautus gyvūnus jie kankina ir aukoja dievams.
Tai neatskiriama majų religinių ritualų dalis, jie tiki, kad
šios apeigos apsaugo juos nuo sausrų, uraganų ir kitokių
nelaimių, o taip elgdamiesi jie parodo paklusnumą
dievams. Profesorius paskaitos pabaigoje specialiu
švilpuku pademonstravo majų labai garbinamų gyvūnų –
jaguarų šnypštimą. Gimnazistams buvo proga apsilankyti ir
universiteto mokslinėje biosistematikos laboratorijoje, kur
mokiniai galėjo pamatyti įvairių vabzdžių rūšių.
Aplankę
Lietuvos
edukologijos
universitetą,
gimnazistai dar užsuko į planetariumą, kur stebėjo
dangaus kūnus ir klausėsi paskaitos apie jų susidarymą,
sandarą, dydį ir savybes. Po to dar gimnazistai spėjo
pasigėrėti kalėdiniu Vilniumi, eglute ir šalia jos vykstančia
muge.
Trečiokų vardu dėkoju mus lydėjusioms mokytojoms
už turiningą ekskursiją, praplėtusią mūsų akiratį. Juk geriau
vieną kartą pamatyti, negu dešimt kartų išgirsti!

Agnė Griškevičiūtė, IVd klasė

Šių metų vasario mėnesį Vytauto
Didžiojo universitete įvyko tradicinė
informatikos ir matematikos viktorina
„IFtorina 2014“. Mūsų gimnazijos III-IV
klasių moksleivių būrys išsiruošė į ją
pirmą kartą. Ankstyvą rytą atvykusius
„Minties“ gimnazijos vyresniųjų klasių
moksleivius, kartu su mokytojomis
I.Ruliene ir R.Žuliene, draugiškai
pasitiko Vytauto Didžiojo universiteto

Informatikos ir Gamtos mokslų
fakulteto studentai.
Susipažinę su viktorinos užduotimis
ir taisyklėmis ir sudarę dvi komandas,
gimnazistai kibo į darbą: išbandė jėgas
įvairiausiose rungtyse – Photoshop‘u
kūrė makiažą, gelbėjo labirinte
paklydusius robotus, žaidė „Kinect“
žaidimus, surinkinėjo kompiuterius,
programavo
grafinius/animacinius
elementus,
sprendė
įvairius
matematinius galvosūkius, rungėsi
estafetėse, gilino žinias VDU dėstytojo
Vytauto
Barzdaičio
paskaitoje
„Programavimas kitaip“, Informatikos
fakulteto
magistranto
Edgaro
Ščiglinsko padedami susipažino su
virtualios
realybės
kūrimo
technologijomis.

Inga Rulienė, IT mokytoja

Nedidelis būrelis gimnazistų, informacinių technologijų
mėgėjų, išsiruošė į edukacinę kelionę, kurios tikslas buvo
aplankyti Kauno Ryšių muziejų ir susipažinti su KTU
Informatikos fakultetu, studijų kryptimis.
Ryšių muziejus yra įsikūręs senosios Kauno pašto stoties
pastatuose, Rotušės aikštėje. Čia mus pasitikusi gidė
pristatė kelias ekspozicijų sales. Vienoje jų susipažinome su
Lietuvos pašto istorija. Pirmosios laiškų kelionės iš tiesų
buvo ilgos, brangios ir sudėtingos. Kitose salėse galėjome
apžvelgti ir net išbandyti įvairius ryšių perdavimo aparatus:
siuntėme signalus Morzės aparatu, kalbėjome telefonu,
sukurdami ryšį naudojant komutatorių, išbandėme
garsiakalbio veikimą. Čia pat gidė mus pakvietė pažiūrėti ir
kelis filmukus, pasakojančius apie fizikos mokslų reikšmę
naujųjų kompiuterinių ir mobiliųjų technologijų raidai.
KTU Informatikos fakultete mus lydėjo pirmuosius metus
čia studijuojantys buvę gimnazistai: Paulius, Titas ir Antanas.
Jų pasirinkta studijų kryptis - informacijos sistemos. Studijos

Kol moksleiviai buvo užimti
interaktyviomis
užduotimis,
juos
atlydėjusiems
pedagogams
vyko
seminarai bei praktiniai mokymai.
Organizuota
ekskursija
po
Informatikos fakultetą jiems įsiminė
3D modeliavimo laboratorija ir jos
galimybėmis.
Renginio pabaigoje moksleiviai ir
mokytojai susitiko su ypatingu svečiu –
robotuku
„NAO“.
Robotas,
demonstruodamas savo gebėjimus
originaliai judėti, kalbėti, išjudino visą
salę žiūrovų.
Nors ir nelaimėjome pagrindinių
prizų, komandoms nuliūsti neleido
paguodos prizai, šventinis tortas ir,
žinoma, – gerai praleistas laikas.

nelengvos, bet vaikinai šypsojosi ir mielai dalijosi įspūdžiais.
Programų inžinerijos katedros vedėjas doc. dr. Tomas
Blažauskas kartu su vyresniąja administratore Ligita
Zailskaite maloniai priėmė mūsų būrelį ir įdomiai pristatė
studijų kryptis, projektus moksleiviams, galimybes kurti,
tobulėti, bendrauti ir dirbti.
Gimnazistus sužavėjo studentų sukurti darbai ir,
smagiausia, buvome supažindinti su jų autoriais. KTU
Inovacijų ir verslo centre lankėmės mobiliųjų aplikacijų
laboratorijoje. Čia apie savo veiklą ir darbo kasdienybę
mums pasakojo žaidimų kūrėjai. Ar KTU studentų sukurti
žaidimai gali siekti pasaulinio pripažinimo, kiek laiko trunka
žaidimo kūrimas, kiek tai kainuoja, kokia viso to pradžia tokie klausimai kilo gimnazistams pokalbių metu. Lietuvių
sukurtą produktą, galvosūkių žaidimą „Orborun“ jau
šiandien gali išmėginti visi „iPhone“ ir „Android“ išmaniųjų
technologijų savininkai.
Ne tik gimnazistams, bet ir mūsų pirmakursiams ši diena
buvo maloniai netikėta. Mes, informacinių technologijų
mokytojai, taip pat likome sužavėti KTU Informatikos
fakulteto veikla, malonu buvo sutikti ir savo darbo vietoje
pakalbinti
ketvirtakursį
Justiną
Gužą,
studijuojantį informacijos sistemas, savo idėjas realizuojantį
kompiuterinės grafikos srityje ir, aišku, jam esame dėkingi
už mūsų gimnazijai sukurtų logotipų rinkinį.
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ŽINIOS IŠ MUZIEJAUS

Diana Pušnytė, Dovilė Oksaitė, Diana Kavaliauskaitė, jaunosios muziejininkės

Paskutinį lapkričio penktadienį mokykloje buvo minimas muziejaus
gimtadienis. Nuo pat ankstaus ryto kiekvienas bendruomenės
narys turėjo galimybę apsilankyti muziejuje ir apžiūrėti
eksponatus, nuotraukas bei pirmokų prisistatymus – kvietė
pateiktys ekrane prie mokytojų kambario. Per pertraukas kiekviena
pirmokų klasė užėjusi galėjo atlikti tam tikras užduotis. Vienų
apsilankiusiųjų dėmesį traukė pirmokų prisistatymai, kitų – „gyvas“
eksponatas kamuolys, o trečių – nuotraukų albumai.
Po pamokų vyko popietė „Mokomės iš istorijos“. Joje mus aplankė
„Šaltinio“ progimnazijos muziejininkai bei jų vadovė Aldona

Baigėsi
pirmasis
mokslo
metų
pusmetis. Pirmokų niekas nebelaiko
naujokais, jie tapo tikraisiais gimnazijos
bendruomenės nariais. Pažvelgus į jų
prisistatymo
darbus,
eksponuojamus
muziejuje, iš šalies atrodo, kad tai gana
skirtingi, įdomūs ir saviti kolektyvai,
turintys savo veidus.
Išradingai prisistato Ia klasė kaip iš
daugelio mažylių išaugę daigeliai, virtę
bendruomene, kuriai svarbi praeitis,
dabartis ir ateitis, o tuo rūpinasi klasės
auklėtoja Ramutė Stasevičienė. Originaliai
tiesia spalvingas rankas į ateitį Ib klasės
gimnazistų individualūs norai, lūkesčiai,
paslėpti po apatine delno puse, - paslapčių
neišduoda auklėtoja Dalia Karkazienė.
Konstruktyviai, tiksliai informaciją apie save
teikia Ic klasės prisistatymo plakatas,
simbolizuojantis apie kryptingą, vieningą
judėjimą pirmyn, vadovaujamą Janinos
Tijušienės. Simboliškais ženklais apie

Banienė. Svečiai apžiūrėjo įdomesnes gimnazijos erdves,
apsilankymo proga juos sveikino direktorius Egidijus Samas,
stebėdamasis, kad neįprasta matyti tokio amžiaus moksleivius
gimnazijos aplinkoje. Mes, muziejininkės, pristatėme atsinaujinusį
„Minties“ gimnazijos muziejų, supažindinome svečius su mokyklos
istorija. Džiugu tai, kad jie nebuvo abejingi klausytojai, sulaukėme
susidomėjimo. Po pristatymo prie apvaliojo stalo vyko diskusija,
kurioje dalyvavo mūsų mokyklos muziejininkai, būsimi parlamento
nariai, lietuvių kalbos mokytojos, direktoriaus pavaduotoja Vilma
Rimvydienė ir svečiai. Bendraujant išsiplėtojo įdomi tema apie kitų
metų mokyklos jubiliejaus akcentus: akcijas, konkursus. Ar reikia
mokytis iš istorijos, ką dera palikti apie save, savo mokymosi ir
veiklos mokykloje metus... Mūsų svečiai turėjo galimybę pasisemti
idėjų, taip pat patarti mums, nes jie švenčia mokyklos
dvidešimtmetį. Ką nusprendėme, kol kas galite sužinoti iš
dalyvavusiųjų. O bendradarbiaudami su mokinių parlamento
nariais, „Gimnazijos pulso“ aktyvistais paskelbsime viešai. Renginio
pabaigoje dovanojome vienas kitam po obuolį kaip draugystės
simbolį, nes renginys vyko draugų dieną, o direktoriaus
pavaduotoja apdovanojo svečius suvenyrais su gimnazijos
simbolika. Neskubantieji prie arbatos puodelio pasidalijo mintimis
apie muziejus Lietuvoje, apie Tarmių metų renginius.
Mums rūpi, kas aplinkui vyksta, kas turi išliekamąją vertę.

kolektyvą ir klasės vadovę Jūratę Gelžinienę
kalba Id klasės plakatas: du valdžios delnai,
mokinių sąrašas raitosi gyvate, virš kurios –
karūna... Ie klasės dalyvavimas gimnazijos
gyvenime – kaip banga, kuri išsisklaido, bet
aprėpia plačiai, po to vėl susiglaudžia,
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susiima ir vėl pasirodo su naujomis jėgomis
– tam vadovauja Nijolė Vitkauskienė.
Tokias prasmes pirmokų prisistatymo
darbuose įžvelgė jaunieji muziejininkai su
vadove Emilija Gedraitiene.

IŠ SKAUTŲ BŪSTINĖS

Patyrusi skautė Gabrielė Grinkaitė, IIa kl.

Gruodžio 13–14 dienomis mūsų gimnazijoje įvyko
Panevėžio krašto „Skaistakalnio“ tunto skautų stovykla
„Nerk į pusnį“. Nors pusnių ir nebuvo, tikrai turėjome ką
veikti. Pirmą stovyklos dieną pradėjome kūrybingai. Buvome
suskirstyti į grupeles ir gavę raktinius žodžius, turėjome
paruošti „mini“ spektaklį. Po jo pristatymo, aktų salėje vyko
protmūšis. Teko rimtai pasukti smegenėles. Pralavinę balsus
ėjome į karaokės vakarą, o po jo klausėmės siaubo istorijų

žvakių šviesoje. Staiga programa buvo nutraukta ir gerokai
po vidurnakčio prasidėjo naktinė programa.
Mokykla, kurioje vyko stovykla, yra labai klaidi, todėl
naktinė programa tamsoje buvo tikras iššūkis skautams.
Visoje mokykloje siautė pabaisos, vaikščiojo numirėliai,
aidėjo išgąsčio klyksmai. Naktinė programa truko gana ilgai,
o skautai, nors ir pavargę, tačiau noriai ieškojo užuominų.
Kitą stovyklos dieną mankštinomės, grupelėse atsakinėjom į
įvairius skautiškus klausimus, po pietų gaminome kalėdinius
atvirukus ir kitokius kalėdinius darbelius. Linksmi, susiradę
daug naujų draugų, geros nuotaikos visi paržygiavome
namo!

Patyrusi skautė Deimantė Čiokštinaitė, IIa kl.

Sausio 18 dieną Kaune jau 15
kartą vyko respublikinis skautiškų
dainų konkursas „Gražių dainelių
daug girdėjau 2014“, į kurį mes,
Panevėžio „Minties“ gimnazijos
„Gabijos“ draugovės skautės:
Gabrielė, Martyna, Karolina,
Gintarė, Iveta, Ligita, Akvilė,
Simona, Ugnė, Deimantė, Leta,
padedamos vadovės Jūratės ir
dvyliktoko Tito, kuris labai
pagyvino visą pasirodymą puikiai
grodamas gitara, patekome po Iojo turo, vykusio Panevėžio mieste
gruodžio 6 dieną. Šiemet kaip niekad
daug susirinko skautų kolektyvų ir
solistų iš visos Lietuvos. Pradedant
nuo mažiausių miestelių, baigiant
pačia sostine.

Tiesa, turėjome ir bendraminčių –
mūsų palaikyti atvažiavo senieji
skautai, dabar jau studentai –
Dominykas, Eimantas ir Ignas, todėl
lipti ant scenos buvo dar drąsiau.
Dainavome
dvi
dainas,
vieną
prisistatymo,
kitą
konkursinę.
Geriausias įvertinimas, kai tavęs
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klausosi, o po pasirodymo visa salė
sutartinai sušunka šūkį, skirtą būtent
mūsų pasirodymui. Visų dalyvių
pasirodymai buvo labai įdomūs,
originalūs, skambūs ir melodingi,
todėl salė nesikuklino pritarti
dainuojantiesiems ne tik kartu
dainuodami, bet ir šokdami, todėl
gavome dozę geros nuotaikos.
Komisijai
paskelbus
rezultatus,
sužinojome, kad į nugalėtojų tarpą
mes nepatekome. Namo grįžome su
atminimo dovanėlėmis ir naujomis
emblemomis.
Tačiau ne prizai svarbiausia. Svarbu,
kad geros nuotaikos užteks visiems
metams, jog dainavome iš visos širdies
ir susitikome su draugais skautais iš
visos Lietuvos.

SPORTO NAUJIENOS

Karolina Mikoliūnaitė, III f klasė

Sausio 9-osios vakarą Muzikiniame teatre vykusiuose
Panevėžio sporto bendruomenės apdovanojimuose, kuriuos
organizavo miesto Kūno kultūros ir sporto centras, buvo
pasveikintas ir mūsų IVa klasės abiturientas Žygimantas
Šimonis. Tarp 2013 m. atskirų sporto šakų geriausių miesto
sportininkų jis pelnė geriausio krepšininko vardą. Vaikinas yra
Panevėžio komandos „Lietkabelis“ žaidėjas, treniruojamas
Žydrūno Valuckio. Sveikiname Žygimantą ir džiaugiamės jo
sėkme. Plačiau galima paskaityti: www.sekunde.lt, o mes
siūlome interviu su šiuo jaunuoju krepšininku.

Žygimantas Šimonis – geriausias krepšininkas mieste.
Nuotraukos iš http://www.15min.lt.

„PERTRAUKA“: Ar tikėjaisi tapti geriausiu miesto krepšininku?
ŽYGIMANTAS: Tikrai nesitikėjau. Panevėžyje yra labai daug gerų
krepšininkų ir toks pripažinimas mane labai nustebino.
„PERTRAUKA“: Koks apima jausmas laimėjus aukštą vietą,
iškovojus medalį ar taurę?
ŽYGIMANTAS: Visi dirbam ir siekiam vieno tikslo - pergalių, tad
kiekvienas laimėjimas tarsi atperka tavo darbą ir tuo pačiu skatina
dirbti toliau, siekti kuo daugiau.
„PERTRAUKA“: Kas Tau yra krepšinis? Ką duoda žmogui šis
sportas?
ŽYGIMANTAS: Man krepšinis yra viskas, sportuoju daugiau nei 10
metų. Be krepšinio net nežinia, ką daryčiau. Kaip žmogui duoda
patirties, naujų pažinčių, gerų emocijų, progų pakeliauti aplink
pasaulį ir dar daug kitų gerų dalykų.
„PERTRAUKA“: Nuo kokio amžiaus lankai krepšinį ir kaip patekai į „Lietkabelį“?
ŽYGIMANTAS: Lankau nuo 7 metų. Į „Lietkabelį“ patekau praeitą sezoną. Prieš tai žaidžiau moksleivių lygoje (MKL) ir regionų lygoje (RKL).
„PERTRAUKA“: Tavo kaip žaidėjo numeris yra aštuntas? Kodėl?
ŽYGIMANTAS: Dar vaikystėje žaisdavau 17 numeriu, o kodėl pakeičiau į 8, net pats gerai nežinau, galbūt gražus skaičius ir turbūt, kad esu
gimęs 8 dieną. :)
„PERTRAUKA“: Ar esi patyręs traumų?
ŽYGIMANTAS: Seniau yra tekę susidurti su nugaros skausmais, bet daugiau rimtų traumų nesu turėjęs ir, tikiuosi, neteks jų turėti...
„PERTRAUKA“: Koks laimėjimas yra brangiausias Tavo širdžiai?
ŽYGIMANTAS: Kiekvienas laimėjimas yra svarbus, o kažkokio išskirti galbūt nelabai galėčiau.
„PERTRAUKA“: Ar nebijai susirgti žvaigždžių liga?
ŽYGIMANTAS: Na, tikrai nelaikau savęs žvaigžde, nes dar yra labai daug ko siekti, kur tobulėti, tai net tokia mintis nekyla. Visada stengiuosi
būti savimi.
„PERTRAUKA“: Kokie Tavo ateities tikslai?
ŽYGIMANTAS: Tikslas žaisti Eurolygoje.
„PERTRAUKA“: Dėkojame už pokalbį. Linkime, kad tokia sėkmė nuo Tavęs nenusigręžtų ir, žinoma, kad patektum į Eurolygą!
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Informaciją pateikė kūno kultūros mokytojai Egidijus Samas
ir Inga Charlampijevienė

Baigėsi Panevėžio miesto bendrojo lavinimo
mokyklų vaikinų krepšinio varžybos. Lapkričio 13 d. dėl
čempionų titulo kovojo „Minties“ ir 5-osios gimnazijų
krepšininkai. Po nesunkios kovos pergalę iškovojo ir
Panevėžio miesto čempionais tapo mūsų gimnazistai.
Sveikiname komandos narius su pergale.
Gimnazijai atstovavo: Žygimantas Šimonis IVa, Rokas
Kuprys IVa, Lukas Liubavičius IVa, Mindaugas
Gatoveckas IVg, Dovydas Grižas, Mantas Matevičius IIIc,
Benas Nakutis IIIc, Domantas Varaškevičius Ia, Algirdas
Darasevičius IIa, Deivydas Janušas IIc, Edgaras Kaupys
IId, Dominykas Kraujalis IIe, Džiugas Pelaitis Ib.
Komandą treniruoja kūno kultūros mokytojas Egidijus
Samas.
Gimnazijos vaikinų krepšinio komanda sėkmingai
baigė ir Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklų MRU
taurei laimėti I etapo varžybas. Jų metu įveiktos
Kupiškio L. Stuokos-Gucevičiaus gimnazija rezultatu 8262 ir Rokiškio J.Tumo-Vaižganto gimnazija rezultatu 9352. Komanda pateko į II varžybų etapą. Jame laukia
varžovai iš Visagino „Verdenės“ ir Naujosios Akmenės
Ramučių gimnazijų. Varžybas planuojama vykdyti nuo
vasario 24 d. Linkime komandai sėkmės tolesnėse
kovose!
Na, o gimnazijos merginų krepšinio komanda, treniruojama kūno kultūros mokytojos Ingos Charlampijevienės, užėmė
I-ąją vietą Panevėžio miesto tarpmokyklinėse krepšinio varžybose bei iškovojo I-ąją vietą Lietuvos mokinių olimpinio festivalio
zoninėse varžybose ir pateko į tarpzonines. Olimpinio festivalio tarpzoninės merginų krepšinio varžybos įvyko Utenoje,
vasario mėnesį. Galime pasveikinti, krepšininkės čia iškovojo II-ąją vietą.
Merginų (g. 1998 ir jaun.) krepšinio komanda: Barzdaitė Olivija, Barzdaitė Ovidija, Kvedaraitė Rugilė, Skujytė Enrika (Ic kl.),
Ziminaitė Laura, Remeikytė Leta, Lotužytė Ernesta, Ivanauskaitė Gintarė, Jankauskaitė Gerda (Id kl.), Kulytė Brigita (IIb kl.),
Lukoševičiūtė Ieva (IId kl.).

Nori ypatingai pažymėti gimnazijos 25-metį?
Turi originalių, mielų sumanymų?
Stebėk, fiksuok gimnaziją, jos aplinką įvairiais metų
laikais, įvairiu paros metu ir dalyvauk fotografijų
konkurse. Plačiau gimnazijos svetainėje:
http://www.mintiesgimnazija.lt/images/banners/Fotokonkursas_mano_gimnazija.pdf
Šį laikraščio „Pertrauka“ numerį išleido ir platino Panevėžio „Minties‘‘ gimnazijos jaunieji korespondentai.
Redaktorė: lietuvių kalbos 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.mintiesgimnazija.lt/index.php/laikrastis-pertrauka
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