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Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Almira Dambrauskienė
Sveikinu
visus
mintiečius,
jau
įsibėgėjusius į įvairius mokslus, ir linkiu
prasmingos ir įdomios kasdienės veiklos,
siautulingų poilsio akimirkų. Tai tariu
visiems bendruomenės nariams.
Ketvirtokams šie metai tenebūna per
trumpi...
Trečiokams patariu kryptingai eiti
pasirinktu
keliu,
pasitikrinti
save,
pasikoreguoti pasirinkimus, bet ne per
daug.
Antrokams linkiu pajausti mokslo
skonį,
atskleisti
save
ir
rengtis
individualiems pasirinkimams.
Labiausiai noriu kreiptis į pirmokus.
Gal šiek tiek keista, o gal jau pripratote,
kad baigę aštuonias klases vėl tapote
pirmokais. Tokie „perversmai“ galimi tik
gimnazijose. Gimnazijos statusas įpareigoja Jus būti atsakingesnius, motyvuotus ir skatina siekti kuo geresnių
rezultatų visose srityse. Mokyklos įvaizdį formuoja mokiniai: kokie jie, tokia ir mokykla. Mes labai tikimės, kad
„Minties“ gimnazija galės jumis didţiuotis, o Jūs savo pasiekimais garsinsite ją ne tik Lietuvoje, bet ir... visame
pasaulyje. Šiemet rugsėjo 1–ąją pas mus mokytis atėjo 113 pirmokų. Daugiausia mokinių atvyko iš kaimyninių
mokyklų : iš „Saulėtekio“ – 24, iš „Šaltinio“ – 21, iš „Ąţuolo“ – 17, iš Mykolo Karkos ir Alfonso Lipniūno po 8, iš
„Vilties“ – 7, iš „Nevėţio“, „Ţemynos“ po 4, ir dar mokiniai iš Panevėţio rajono, Kupiškio, Vilniaus. Dėkojame
Jus mokiusiems mokytojams, bet labiausiai Jums, pasirinkusiems mūsų gimnaziją.
Pradėję naują mokymosi etapą įsivaizduokite, kad pradėjote rašyti į švarų lapą. Nedarykite klaidų, būkite
atsakingi, kantrūs ir uţsispyrusiai siekite tikslo. Mūsų mokytojai padės įgyvendinti svajones, gerai išlaikyti
egzaminus ir pasirinkti norimą profesiją. Daug graţių pasiekimų, pergalių ir laimėjimų visose srityse!
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ŠIO NUMERIO AKIRATYJE – GAMTOS MOKSLAI, LIETUVIŲ KALBA BEI KŪNO KULTŪRA

GAMTOS MOKSLAI
Gamtos mokslai yra inovatyvūs,
todėl stengiamasi kasmet vaikus
pritraukti ir sudominti šiuo dalyku.
Organizuojame
kas
pusmetį
edukacines keliones į universitetus,
kolegijas, parodas, botanikos sodus.
Mokiniai teigia, kad po šių išvykų
lengviau
apsispręsti,
kokias
specialybes
pasirinkti.
Paskutinė
mūsų išvyka buvo spalio 18 dieną,
vykome į Rygą. Aplankę įspūdingą
Zoologijos sodą nuvykome į Rygos
Medicinos
universiteto
Ţmogaus
anatomijos muziejų. Mokiniai turėjo
galimybę pamatyti tikrus kaulus,
vidaus organus, kūno dalis, įvairius
apsigimimus. Su kokiu uţsidegimu
mokosi studentai! Motyvacijos ir
noro reikėtų pasisemti būtent iš tokių
patirčių.
Kasmet dalyvaujame projekte
„Erdvėlaivis
Ţemė“.
Daţniausiai
išklausome
3-4
paskaitas,
priklausomai nuo pasiūlos, kurią
pateikia Panevėţio kolegija. Su
kolegija
vyksta
motyvuotas
bendradarbiavimas, nes dalis mūsų
gimnaziją
baigusiųjų
pasirenka
profesiją įgyti Panevėţio kolegijoje.
Pastarosios administracija, dėstytojai
giria mūsų abiturientus. Iš projekto
renginių
labiausiai
moksleiviams
patinka paskaitos su praktine dalimi,
kada patys kaţką išbando, pritaiko ir
kartu pasisemia tam tikrų ţinių, įgyja
kryptingos patirties.
Mūsų dalykas mokinius labiausiai
ir pritraukia praktiniais mokymais,
todėl daţnai darome laboratorinius praktikos darbus, kada mokiniai
patys gali pjaustyti, ţiūrėti, įvaldyti
mikroskopą, kaţką auginti, stebėti ir
fiksuoti pokyčius.
Šių metų naujiena yra pateikta
trečiųjų klasių gimnazistams – tai
brandos darbo rašymo pagrindai.
Nuo 2018 m. bus galima rinktis
vietoje egzamino rašyti brandos
darbą
pasirinkta tema. Manome,
kad tai yra labai naudinga, inovatyvu
ir įdomu: mokiniai taip bus geriau,
tikslingiau pasiruošę ir tolesnėms
studijoms, turės rimtus pagrindus
kursinių ar diplominių darbų rašymui.

Ir šiais mokslo metais dalyvaujame ir dalyvausime įvairiuose
konkursuose. Paskutinis vyko rugsėjo mėnesį, kai mokiniai darė savo
rankos modelius ir tai siuntėme į Kadagių slėnį. Uţ dalyvavimą
projekte mokyklai padėka – graţus kadagio krūmelis, kurį
pasodinome po gimnazijos langais. O
kasmetiniai pavasariop
vyksiantys Ţemės dienos minėjimo renginiai įtraukia visą
bendruomenę, tęsiame senus projektus ir inicijuojame naujus. Turime
būti šiuolaikiška gimnazija, kad mūsų mokiniai norėtų mokytis ir
tobulėti.

Metų veiklos perspektyvomis pasidalino mokytojos Virginija Juknienė, Jurgita Skrebienė
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KŪNO KULTŪRA
Šiemet penkti metai mūsų gimnazijoje vyksta
tradiciniu tapęs sveikatinimo projektas . Jo tikslas
„Sveikas ţmogus – laimingas ţmogus”, todėl ir
pavadinimas „Sveikata jūsų rankose”.
Pirmasis renginys – skirtas Gimnazijai: kadangi
prieš aštuonerius metus mes dar vadinomės 18-oji
vidurinė, tad miesto parke mūsų gimnazistai įveikė
1800 m. atstumą. Jie nepabūgo po puikių rugsėjo
dienų blogesnio oro ir darganos tą dieną. Su gera
nuotaika kartu finišavo ir mokiniai, ir mokytojai. Visi,
dalyvavę bėgime, tapo nugalėtojai, nes tai deguonis
organizmui, geros emocijos ir bendruomeniškumo
jausmas. Vis tik svarbu paminėti ir bėgimo
geriausiuosius Tai merginos: Gabija Rimšaitė,

Šie renginiai rodo, kad ne aukšti
bandyti.

Martyna Jankevičiūtė, Brigita Drąsutytė, Sandra
Glindaitė, Agnė Ţekonytė, Enrika Skujytė, Viktorija
Likaitė, Iveta Zumbrickaitė, Gabija Bertašiūtė, Urtė
Motiekaitytė. Taip pat fiksuoti ir greičiausi tą dieną
vaikinai: Edgaras Kirstukas, mokytojas Marius Tubis,
Matas Šiurskas, Gytis Sabeckis, Simonas Ţukauskas,
Regimantas Našlėnas, Simas Zdanavičius, Rokas
Kaušakys, Eivinas Gustaitis, Karolis Bušma.
Antrą projekto dieną, kaip jau keletą metų įprasta,
ketvirtadienį, sportavome su muzika. Sporto salėje
treniruotę šokio ritmu vedė buvusi mūsų gimnazistė
Ieva Skurdenytė. Mokiniai išmoko Zumbos ir Lotynų
Amerikos šokių ţingsnelių.

Spalio 20 d. į mūsų gimnazijos
sporto
salę
rinkosi
kaimyninių
progimnazijų
mokiniai.
Jie
jėgas
išbandė virvės traukime. Stipriausi –
„Šaltinio“
stipruoliai.
Antrą
vietą
iškovojo
„Saulėtekio”
mokyklos
komanda, trečioji vieta – „Ąţuolo“
mokyklos aštuntokams. Visi dţiaugėsi
saldţiaisiais prizais ir diplomais. Mūsų
gimnazijos direktorius Egidijus Samas
svečiams
pravedė
net
savotišką
ekskursiją – aprodė mokyklos erdves,
sporto sales.
Lapkričio 10 d. – iššūkių diena.
Jaunieji mūsų tinklininkų komanda
kviečia į dvikovą vyresniųjų klasių
vaikinus.
Dar įdomesnio renginio tikimės, kai
stalo tenisininkai pakvies į kovą
mokytojus.
sporto rezultatai svarbiausia, o bendruomeniškumas, noras tobulėti,
Mokytoja Milda Masilionytė, kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkė
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Kaip ir kiekvienais metais
mūsų mokykloje,
rengiamos
kasmetinės nuo 2014 metų
rudens 1800 metrų bėgimas
Gimnazijos garbei. Šį kartą jame
dalyvavo
ir
ekonomikos
mokytojas
Marius
Tubis.
Paklaustas, kodėl šis nusprendė
dalyvauti, mokytojas atsakė labai
paprastai: „mokytojai ne blogesni
uţ pačius mokinius, ir aš norėjau
tai įrodyti“. Taip pat jis pasakė,
jog turi didelį norą įkvėpti
jaunimą sportuoti. Ir kukliai
pridūrė: „Maniau, kad mokykloje
yra nemaţai sportininkų, kurie
yra daug greitesni uţ mane, ir
laimėti antros vietos visiškai
nesitikėjau“. Mokytojas Marius
Tubis sportuoti pradėjo dar
vaikystėje, kai tėveliai nuvedė į
sporto mokyklą. Lankė krepšinio
treniruotes, ţaidė tenisą, tiek
lauko, tiek vidaus. Be abejo, kaip
be futbolo: ir dabar gyvena juo, teisėjauja varţybose, turi aukštą teisėjo kvalifikaciją: „Teisėjauju jau ketveri
metai. Pradėjau nuo vaikų varţybų, pagrindinė mano kvalifikacija yra šoninės linijos teisėjas“. Taip pat iki dabar
vaţinėja dviračiu: kai tik randa laisvo laiko, po darbo su malonumu griebia dviratį ir taip leidţia laisvalaikį.
Mokytojui mūsų mokyklos bėgime laimėta garbinga antroji vieta nėra pirmas apdovanojimas. Jis dar studijų
metais universiteto krepšinio čempionate su komanda laimėjo pirmąją vietą. Taip pat dalyvauja Velo maratone,
kur uţima aukštas pozicijas. Bėgimą mokytojas Marius labai palaiko, kiekvienais metais dalyvauja Palangos
bėgimuose „Sportas visiems“, taip pat dalyvavo ir orientacinėse dviračių varţybose. Mokytojas pasakė taip:
„Sportas lygus gyvenimui, tai neatsiejama jo dalis. Sportas – sveikata, kai tik ne per daug!„„
Kalbėjosi ir užrašė IIId klasės gimnazistė Veronika Palionytė

LIETUVIŲ KALBA
Prasmingi darbai tęsiami
Jau rugsėjo mėnesį lituanistės pakvietė gimnazistus į
kūrybines dirbtuves – aktyvesni mokiniai per pamokas ir
konsultacines
valandas
kūrė
miniatiūras
ar
vaizdelius,
akcentuodami socialinę tematiką, atkreipdami dėmesį į kuo nors
kitokius ţmones. Lapkričio 9 dieną mokytojos D.Smalinskienė ir
E.Gedraitienė pakvies gimnazijos bendruomenę į tradicinę
„Prozos rudenėlio“ šventę klausytis gimnazistų kūrybos. Šis
renginys skirtas rašytojui Antanui Škėmai, kuris buvo didţiausias
novatorius lietuvių literatūroje, „kitokie“ jo kūriniai, „kitoks“ ir jo
sukurtas personaţas.
Lietuvių kalbos mokytojoms svarbu skatinti kūrybiškumą,
jauno ţmogaus dvasinį augimą, todėl ir literatūrinė kelionė į
Kauną (aplankyti du muziejai: Maironio lietuvių literatūros ir Salomėjos Nėries memorialinis) yra labai svarbi,
nes gimnazistai suţino, kur ir kada prasideda kūrėjas, koks jo santykis su kitais ţmonėmis, su gyvenimu... Į šią
ekskursiją spalio 13 dieną su trečiokais leidosi mokytojos A.Vabalienė, D.Smalinskienė ir D.Rasalskienė.
Be kitų konkursų, projektų su bibliotekomis, mūsų dar laukia ir pavasario kūrybiniai darbai. Šiais
kalendoriniais metais, balandţio mėnesį, Panevėţio „Minties“ gimnazijoje jau dešimtą kartą buvo organizuojama
tradicinė respublikinė konferencija „Menas gyventi“, o kitų metų pavasarį lituanistės organizuos respublikinį
rašinių konkursą „Gyvybė – dovana, branginkite ją“, mokiniai kurs įvairaus ţanro publicistinius ir meninius
tekstus gyvenimo temomis, atskleis savo poţiūrį apie meną gyventi. Geguţę gyvenimo groţio ieškosime
poezijoje ir su poezija „Poezijos pavasarėlio“ šventėje. Taigi lituanistų ir gimnazistų tradicinis ruduo visada
baigiasi tradiciniu pavasariu.
Lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė Daina Rasalskienė
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Mūsų devizas: Šiuolaikinė gimnazija, kurioje kiekvienas svarbus.
Šįkart apie pirmokus, nes jie - mūsų bendruomenės naujokai.

Ia klasė išskirtinė kaip neseniai susikūrusi
šeimyna. Visi yra kaip vienas kumštis. Klasė
pasiruošusi priimti įvairiausius iššūkius, kiekvienas
jos narys savaip ypatingas, turintis daugybę
vertybių.
Šiaip
esame
draugiški,
mėgstantys
bendrauti, linksmi, paslaugūs, aktyvūs. Klasės
draugai motyvuoja vienas kitą, o visus motyvuoja

auklėtoja Zita Morkūnienė. Juk mums rūpi
būti
saugiems. Matysite: esame darbštūs ir vieningi.
Padedame, kai to reikia, visiems. Susidraugavome
susirinkę Rugsėjo I-ąją nesunkiai, net, sakyčiau,
greitai. Laikas bėga, tikimės, kad gimnazijos metai
įsimins graţiais darbais, pasiekimais.
Matas Bernadickas, Ia klasės seniūnas

Mūsų
naujieji
metai
prasidėjo
„Minties“
gimnazijoje 2016 metais rugsėjo pirmąją. Visi
mokiniai, dabartiniai klasės draugai, susirinko iš
įvairiausių mokyklų. Vieni kitų nepaţinojome, buvo
keletas, kurie iš tos pačios mokyklos, bet tokių tik
keli mokiniai iš 29. Iš pradţių buvo labai nejauku:
niekas nieko nepaţinojo ir visi buvo, palyginant su
dabartimi, labai nedrąsūs. Bet visi ţino: kad ir kaip
yra nedrąsu, reikia bendrauti. Mes norime būti
šaunus klasės kolektyvas, kaip ir kiekviena klasė šito
siekia. Būdavo labai nedrąsu vienam kito paklausti,
kokia pamoka ar kur kabinetas. Bet pati pirma mūsų
klasės išvyka antrąją mokslo metų savaitę padėjo
labiau suartėti su visais ir atvirai bendrauti. Per
kelionę į Krekenavos apylinkes labiau įsiminėme
vardus ir pavardes, bandėme kuo daugiau bendrauti

vieni su kitais, taip rasti bendrą kalbą. Mums tai
sekėsi tikrai gan neblogai. Grįţę iš ekskursijos kitą
dieną mokykloje bendravome jau visi ir jautėmės
daug drąsiau, nebebuvo taip baisu kaţko paklausti.
Taip labiau visi suartėjome ir tapome visi draugai,
aišku, tai vyko mūsų šauniausios auklėtojos Emilijos
Gedraitienės dėka. Ji inicijavo tokią išvyką, kad labiau
paţintume: kelionės metu buvo ţaidimų, buvo
atradimų, buvo juoko ir nustebimų. Dabar mes jau
tikras klasės kolektyvas: vieni kitiems padedame,
bendraujame, pasveikiname su gimtadieniais. Manau,
kad mes visus ketverius metus taip ir bendrausim.
Paţadam: būsim toks šaunus klasės kolektyvas, koks
atrodėme komisijai per gimnazijos vardadienio
šventę.
Andrėja Staškūnaitė, Ib klasės seniūnė

Kiekvieni pirmokai kaţkuo išsiskiria, nes yra atėję
didţiausia mūsų skirtybė – tolerancija, tai yra,
iš skirtingų mokyklų. Apie savo klasę norime
neišskiriame kitokių ţmonių, visus laikome šeimos
pasakyti, kad esame draugiški ir kad su visais
dalimi. Juk esame didelė šeima. Taip, mes
gimnazijoje stengiamės palaikyti gerus ir šiltus
triukšmingi, bet ne blogi. Išdaigas mėgstame kaip ir
santykius. Patikėkite: esame sportiški, jau dabar
visi paaugliai. Bet mus atsakingumo moko auklėtoja
dalyvaujame visuose sporto renginiuose, esame
Skirmantė Svetikienė – ačiū jai. Tikimės ir ateity
aktyvūs, bandome suspėti dalyvauti
visuose
išsiskirti kaip geri ir sąţiningi gimnazistai.
gimnazijos
renginiuose.
Išskiriame
tuo,
kad
Ic klasės mokiniai Goda Zajančkauskaitė, Augustas Dubikaltis

Klasėje 27 mokiniai: 9 mergaitės, 18 berniukų. Tai
įvairių ţmonių kolektyvas. Vieni yra stropūs mokiniai,
kitiems ir per pamokas svarbu pasijuokti ar
pajuokinti, dar kiti tiesiog išsiblaškę „ne šios ţemės“
gyventojai. Bet, kai reikia, mes esame draugiška ir
vieninga klasė. Stengiamės spręsti visas problemas ir
viską daryti kartu. Klasėje niekada nebūna liūdna:
atsiras, kas palinksmins, kad ir su kokia nuotaika

ateitum. Klasės vadovė Giedrė Kraujelienė gali
patvirtinti, kad esame linksmas, bet susitelkęs
kolektyvas. Įrodėme talkoje tvarkydami miesto
kapines. O auklėtoja stengiasi padėti, pakreipti mus
tinkama linkme. Galiu bet kam pasakyti, kad
apsilankius 1d klasėje niekada nenusivils, o ir mes
stengsimės kitų nenuvilti.
Id klasės mokinės Agnė Žekonytė, Rugilė Petrauskaitė
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Net dvi spalio dienas šurmuliavo pirmokai
Muziejuje. Tas dienas vyko projekto „Čia
kiekvienas svarbus“ renginys - pirmokams per
pilietiškumo pamokas buvo trumpai pristatyta
mokyklos istorija, įdomesni jos momentai,
atributika, leidiniai. Daugeliui buvo įdomi
ekspozicijos dalis apie gimnazijos tradicinius
renginius, popamokinę veiklą: ne vienas uostė
chemijos laboratorijoje pagamintą muilą, vartė
buvusias
gimnazistų
paţymių
knygeles,
prisiminė, kad pradinėse klasėse ir jie tokias
turėjo. Kai kurie stebėjosi, kaip čia, buvusioje
18 vidurinėje mokykloje, vienu metu tilpo
mokytis 1711 mokinių. Ţvelgiantieji į ateitį
skaičiavo, kuri abiturientų laida bus jie, jei šių
metų pavasarį gimnaziją baigė XXV laida.
Po šios valandėlės muziejuje dţiugina
vizualūs I klasių prisistatymai stenduose.
Gintarė Prikotskytė, jaunoji muziejininkė
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Alanas
Ţardeckas,
IVd
gimnazistas, puikiai pasirodęs
miesto mero rinkimuose

klasės
Jaunojo

Prisipaţinsiu: aš esu savo miesto ţmogus:
gimiau, augau bei subrendau
Panevėţyje. Man rūpi mūsų bendruomenės
dabartis ir ateitis, tai ir paskatino veikti ryţausi ypatingam ţingsniui - kandidatuoti
tapti jaunuoju Panevėţio miesto meru.
Dar Antikos laikais Sokratas pakeitė vyravusią
nuostatą, kad gyvenimo tvarka yra nulemta iš
aukščiau. Šis man patrauklus filosofas skatino
mąstyti apie gėrį, blogį kaip pačius ţmones,
skatino mąstyti bei keisti tam tikras ţmonių
nuostatas. Pirmiausia keisti tai, kas yra jau
sena ir neveiksminga.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konferencija Istorijos ţenklų skaitymo pamoka
Renginys vyko buvusio nepriklausomos Lietuvos
uţsienio reikalų ministro Juozo Urbšio gimtinėje
Zaosės
vienkiemyje
esančiame
Čiūrų
kaime,
Panevėţio rajone. Nors diena buvo lietinga ir vėsi,
nuotaiką
praskaidrino
nuostabaus
groţio
kraštovaizdis
bei
renginio
pradţioje
muzikinį
repertuarą atlikusio dainininko Deivio Norvilo dainos.
Buvo smagu matyti, jog tarp renginio svečių buvo ir
artimas Juozo Urbšio giminaitis, Seimo narys Povilas
Urbšys. Vėliau vykusioje VII Respublikinio vyresniųjų
klasių
moksleivių
rašinių
ir
esė
konkurso
apdovanojimų
ceremonijoje
buvo
apdovanoti
laureatai. Labiausiai nudţiugau, kad mano darbas
įvertintas kaip vieno iš trijų laureatų. Taip pat

Padėkos raštas ir dovanos įteiktos IVd klasės
gimnazistei
Ivetai
Gelţinytei.
Kartu
su
apdovanojimais įteiktos vertingos knygos apie
Lietuvos praeitį. Išvardinti ir kiti mūsų gimnazijos
mokiniai, dalyvavę šiame konkurse. Per konferenciją
išklausėme daug faktų apie Juozo Urbšio politinę
veiklą bei darbus Nepriklausomos Lietuvos labui.
Dėmesį patraukė sodybos namo viduje įrengta
ekspozicija apie buvusio Uţsienio reikalų ministro
prieškaryje Juozo Urbšio gyvenimą. Po pirmosios
dalies po ąţuolu kieme
pasivaišinome paruoštais
uţkandţiais, bendraudami su mokiniais iš kitų
mokyklų bei Panevėţio krašto ţmonėmis.
Juras Nauronis, IVd klasės gimnazistas
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Kitaip mokomės
Šiuolaikiniame

gyvenime,

jau

mokykliniame

amţiuje, labai reikalingas ekonominis išprusimas.
Kad galėtume įdomiau ir giliau perteikti ekonomikos
ţinias,

mokiniai

turi

vadovėlių.

Tad

Statybos

Trestas

mokytis

dţiaugiamės,
nupirko

direktorius Audrius Varis
metu įteikė Z.Šilėno,

iš

kad
ir

šiuolaikiškų
Panevėţio

administracijos

Rugsėjo 1-osios šventės
M.Vyšniauskaitės vadovėlį

„Ekonomika per 31 valandą" gimnazijos direktoriui
Egidijui

Samui.

Panevėţio

„Minties“

gimnazija

dėkoja uţ supratingumą, o gimnazistai įsipareigoja
tinkamai įsisavinti ekonomikos ţinias, taikyti jas
praktikoje.
Ekonomikos mokytojas Marius Tubis

Savo krašto nepaţinęs kitu nepasigirsi
Pasidţiaugdama puikiu oru IVc klasė, susipaţinusi
su nauja auklėtoja Rasa Paukštyte, vyko į paţintinę
ekskursiją po Anykščių rajoną. Pirmoji stotelė buvo
Vytauto Valiušio keramikos muziejus Leliūnų kaime.
Mus pasitiko pats šio muziejaus įkūrėjas V. Valiušis. Šį
muziejų tautodailininkas įkūrė senojoje Leliūnų
mokykloje 2000 metų rudenį, o 2001 metų vasario 2
dieną savo keramikos kolekciją (730 eksponatų), rinktą
daugiau kaip 20 metų, oficialiai padovanojo muziejui.
Šis keramikos muziejus neįprastas. Ekspozicija lyg
padrika, be aiškaus grupavimo, bet nenuobodi.
Ekspoziciją pagyvina ir papildo įvairiausi kaimo buities
daiktai, įrankiai, taip pat yra ir paveikslų bei
skulptūrėlių, vaizduojančių puodţiaus darbą. Apţiūrėję
ekspoziciją bei išklausę įvairių pasakojimų, gavome
progą ir patys pabandyti nuţiesti po indą. Sunkiai
mums sekėsi, tačiau tai nuotaikos nesugadino.
Antroji krašto paţinimo stotelė – Rubikių apţvalgos
bokštas, kurio aukštis 15 metrų. Nuo Apţvalgos
bokšto atsiveria graţi Dusyno ir Rubikių eţerų
panorama, taip pat galima įţvelgti trijų baţnyčių
(Debeikių, Leliūnų ir Alantos) bokštus, Bijeikių
piliakalnį, Storių kalvas. Visą vakarą praleidome prie
lauţo šnekėdamiesi apie laiką ir save jame.
IVc klasės seniūnė Akvilina Stankevičiūtė
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Kitoks ţmogus – įdomus ţmogus

Kiekvieną dieną grįţdami iš mokyklos,
darbo,
sutinkame
daugybę
ţmonių,
prasilenkiame su jais net nepagalvodami,
kokia kiekvieno
šio ţmogaus istorija.
Nepagalvojau ir aš, kol vieną dieną man,
laukiant autobuso, šalia manęs neprisėdo
pagyvenusi moteris. Atrodė pavargusi, bet
veide šypseną buvo galima įţvelgti: plaukai

lengvai susivėlę, akys didelės, mėlynos spalvos lyg jūra gili ir
paslaptinga. Moteris prabilo uţkimusiu balsu. Pradţioje
nesupratau, ką sumurmėjo, kol galiausiai išgirdau klausimą „Kiek
valandų?“ Pradėjome šnekučiuotis. Ji taip su giliu skausmu
pasakojo savo istoriją, jog maniau, kad pradės jai bėgti ašaros,
bet taip bėgti - lyg pačią lietingiausią dieną. Anot jos, Dievas jai
išbandymų nepagailėjo: neteko vyro, sūnus nebenori su ja
bendrauti. Ji sakė, kad viskas ne be reikalo, bet uţ ką taip,
niekaip
nesuprato. Kiekvienas dalykas, nutikimas gyvenime
prasmingas. Nieko nėra be reikalo. Ji man prieš atsistodama
tarė: „Ačiū, kad išklausei, nes jau pamiršau, ką reiškia kalbėtis ir
nebūti kritikuojamai, ką gyvenime dariau ne taip, ir manau, kad
gyvenimas tau skirs daug išbandymų, bet nepamiršk vieno: jeigu
nori kaţko pasiekti, reikia kaţką ir paaukoti“. Ant suoliuko
sėdėjau dar gan ilgai, o apie tai galvoju
iki šiol. Negaliu
atsistebėti, kokia ji optimistė. Į kiekvieną nutikimą ji ţiūri kaip į
pamoką: eini toliau, klaidų maţėja, o pamokų lieka tiek pat.
Vieno ţmogaus istorija – pradţia kito ţmogaus istorijai.

IIId kl. mokinė Ineta Starkutytė, konsultavo mokytoja D.Rasalskienė

Pranašingas senelis
Vėlų vakarą vaţiavau namo autobusu. Netikėtai net ne
stotelėje stabtelėjęs autobusas įleido garbaus amţiaus
vyriškį. Iš pradţių nereagavau į senuką. Po kurio laiko jis
pradėjo vaikščioti, neramiai kaţką šnabţdėti. Pastebėjau, kad jo akys kaip stiklinės,
net išsigandau. Tad pakilęs nuėjau prie jo norėdamas nuraminti. Jis ne tik
nesiklausė. Atrodė, kad visai manęs nė negirdi. Vairuotojui, kaip ir daţniausiai,
visai nebuvo įdomus tas po autobusą besiblaškantis ţmogus – liepė sėsti į vietą ir
viskas: jokios pagalbos ar susirūpinimo. O mane apėmė kaţkoks keistas jausmas,
aš visu kūnu jaučiau, kad autobuse yra dar kaţkas, kad senukui protas ne šiaip sau
nučiuoţė... Nors buvome tik du keleiviai ir vairuotojas. Darėsi labai baugu.
Galiausiai autobusui sustojus stotelėje senukas suėmė mane uţ rankos ir tarė:
– Lipk iš šitos mašinos, joje tik praţūtį sutiksi!
Kadangi nesu skeptikas, patikėjau. Dar ir kaţkas trečias lyg sakyte sakė taip pasielgti... Senelis nusuko
tamson savo takučiu, aš patraukiau paupiu, po to per pėsčiųjų lieptą namų link, nors dar būtų reikėję vieną
stotelę pavaţiuoti – būtų arčiau. Teko paėjėti.
Kitą dieną, šeštadienio rytą, įsijungęs naujienų portalą negalėjau patikėti savo akimis – autobusas, kuriuo
vaţiavau, nuslydo nuo kelio ir atsitrenkė į elektros stulpą. Vairuotojas ţuvo. Nesupratau, kodėl senelis tik mane
išsivedė iš autobuso, o vairuotoją paliko neperspėjęs...
IId kl. mokinys Domas Minkevičius, konsultavo mokytoja E. Gedraitienė
Dėkojame visiems, rašiusiems, kalbėjusiems, patarusiems, fotografavusiems. Rašykite, skelbkitės, kvieskitės
į renginius. Mūsų nauja jaunųjų žurnalistų komanda pasirengusi bendradarbiauti.
Redaktorė lietuvių kalbos mokytoja Emilija Gedraitienė
Maketuotoja IT mokytoja Inga Rulienė
Gimnazijos adresas: Kniaudiškių 40. Panevėžys, LT-37119.
Laikraštį galima perskaityti ir internete: http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/laikrastis-pertrauka
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