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Gimnazijos direktorius Egidijus Samas
Ir mūsų gimnazijoje baigiasi dar vieni kalendoriniai
metai. Kokie jie buvo?
Kaip ir kiekvienoje
mokykloje, tai buvo nelengvų darbų ir rūpesčių
kupini metai, kurie atnešė įvairių emocijų.
Apibendrinant 2016 metus galima pasakyti,
kad buvo visko: džiaugsmo ir nusivylimo,
atradimų ir praradimų. Toks
gyvenimas.
Sėkmės ir nesėkmės eina šalia. Svarbiausia,
kad sėkmių būtų daugiau.
Kiekvienos
Kalėdos
ypatingos.
Pasitikdami jas artimiausių žmonių rate, iš
naujo
pajuntame,
kokios
brangios
yra
akimirkos, kai randame laiko pabūti kartu.
Gražiausios metų šventės tradicijos sujungia
visus. Sėsdami prie kūčių stalo ir dalindamiesi
kalėdaičiu, dalijamės gerumu ir viltimi. Šviesiai
prisimename tuos, kurių nėra šalia mūsų.
Linkiu stiprybės, laimės ir norų išsipildymo visiems gimnazijos bendruomenės nariams.
Įsiklausykime ir išgirskime, padrąsinkime ir padėkime vieni kitiems, Tegul stebuklingas šv. Kalėdų
rytas į kiekvienus namus neša tik džiaugsmą, ramybę ir dovanoja naujų svajonių! Kas benutiktų,
nenuleiskite rankų, daug šypsokitės ir tegul ateinantys metai Jums būna patys nuostabiausi ir patys
geriausi. Nuoširdžiai sveikinu Jus visus, linkiu linksmų, šviesių, jaukių ir prasmingų šv. Kalėdų,
laimingų Naujųjų metų.
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ŠIAIS MOKSLO METAIS





Sveikiname Karolį Vilimą, IVd
klasės
gimnazistą,
Panevėžio
miesto
28-ojoje
Informacinių technologijų olimpiadoje užėmusį
II-ąją vietą. Taip pat ir jo mokytoją Rasą
Žulienę.

Sveikiname Živilę Kairytę (IIIb kl.), Martą
Rulytę (IIIb kl.), Ridą Vanagą (IIId kl.),
Gintarę Babaitytę (IVd kl.), Letą Remeikytę
(IVd kl.), Ivetą Gelžinytę (IVd kl.), Alaną
Žardecką (IVd kl.), Roką Kaušakį (IVc kl.),
Aurimą Šaparnį (IIIb kl.), kasmetinio
„Euroscola“ konkurso nugalėtojus. Be abejo,
didelė padėka komandą finalui ruošusioms
mokytojoms:
Aušrai
Sučylienei,
Ramutei
Stasevičienei,
Rasai
Širmulienei,
Birutei
Beresnevičienei. Linkime nuotaikingos kelionės į
Strazbūrą, įspūdžių lauksime „Pertraukoje“.


Kūrybinės sėkmės ir toliau linkime Mildai
Lileikaitei, IIIb klasės gimnazistei. Milda
respublikiniame G. Morkūno vardo esė konkurse
moksleivių kategorijoje užėmė II-ąją vietą. Jos
kūrinį skaitykite „Pertraukoje“. Sveikiname
Mildą
konsultavusią
mokytoją
Dainą
Rasalskienę.


Ieškojimų
ir
atradimų
linkime
Gerdai
Kardokaitei, IVd klasės gimnazistei, miesto
tradicinio
Savivaldybės
organizuojamo
moksleivių fotokonkurso „Panevėžys – mano
miestas“ nugalėtojai.


Džiaugiamės gimnazijos mokytoja Emilija
Gedraitiene, kuri apdovanota Švietimo ir
mokslo ministerijos Padėkos raštu už nuoširdų
ir kūrybingą pedagoginį darbą.

Gerdos Kardokaitės nuotraukos, teiktos foto konkursui „Panevėžys – mano miestas“

„Bleach“

„Šalta“
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ANGLŲ KALBA „Šiandien anglų kalba yra jau ne privalumas, o būtinybė“, – įsitikinusi anglų kalbos
metodinės grupės pirmininkė Rasa Širmulienė.
Užsienio kalbų mokėjimas laikomas vienu
svarbiausių
prioritetų
visoje
ES.
Europos
Komisijos švietimo ir kultūros generalinio
direktorato užsakymu atlikto tyrimo 27-iose ES
šalyse
rezultatai
atskleidė,
kad
Europos
bendrovės vis dar praranda galimybes sudaryti
sandorius dėl kalbos ir kultūros barjerų.
Lietuvoje, statistikos departamento duomenims,
anglų kalbą mokančių gyventojų dalis išaugo iki
30,4% (16,9% – 2001m.), rusų kalbą moka
63% gyventojų, lenkų – 8,5, vokiečių – 8,3%.
Kolegijų ir universitetų studentai taip pat
dažniausiai renkasi mokytis anglų kalbos – jie
sudaro 30,6%, vokiečių – 4%, rusų 2,4%,
prancūzų – 1,6%. Specialistai pastebi, kad nors
anglų kalbos studijas mokyklose renkasi beveik
90% moksleivių, abiturientai dažniausiai užsienio
kalbos nemoka taip gerai, kad galėtų ją vartoti
kasdieninėje aplinkoje, dar labiau – oficialioje aplinkoje. Todėl anglų kalbos diktantas – tai II ir III gimnazijos
klasių moksleivių anglų kalbos raštingumą skatinantis konkursas. Šį rudenį toks diktantas organizuotas pirmą
kartą. Pagrindinis jo tikslas – paskatinti gimnazistus didžiuotis, kad mokosi ir moka anglų kalba ne tik kalbėti,
bet ir rašyti taisyklingai. Tai patvirtina ir Karolio Rutkausko komentaras po diktanto: „Patiko, pakartočiau!”
Gytis Sabeckis taip pat pasidalino savo mintimis: “Labai patiko, nes tokiame projekte dalyvauju pirmą kartą,
įdomu sužinoti, kokias klaidas darau“. Marta Rulytė sakė, kad jai patiko diktanto idėja ir norėtų, kad kažkas
panašaus vyktų dažniau. Marta taip pat norėtų ir sudėtingesnio teksto. Todėl per Žinių ir talentų dieną I, II
klasių gimnazistai irgi rašė diktantą, o vyresniesiems organizuotas “English is fun”. Taip įvairesni mokymo
metodai, paskatinimai motyvuoja aktyviau dalyvauti pamokose, kitose veiklose.


TECHNOLOGIJOS „Šiandien noriu išskirti ir pagirti pirmųjų klasių mokines,” – nusako pokalbio temą
mokytoja Daiva Gronskienė.
Mokiniams svarbu būti reikalingiems. Pirmokes pakviečiau ir
jos labai noriai dalyvavo akcijoje „Mezgame coliukams“.
Aktyviausios buvo Ia (8 mokinės) ir Ib (5 mokinės) klasės. Jos
pateikė net 27 poras mažulyčių kojinyčių neišnešiotiems
vaikučiams. Turiu paminėti ir Ic klasės 5 mokinių komandą, kuri
dalyvavo konkurse – festivalyje „Ir žemė džiaugias, ir žmogus‘‘,
kuris vyko Moksleivių namuose lapkričio 15 dieną. Konkurso
gamtosaugine tematika metu dekoravome lininius maišelius
produktams. Artėja spalvingosios metų šventės, tad džiugu, kaip
aktyviai Ib klasės mergaitės ir berniukai dalyvavo mokyklos
puošime gruodžio 2 dieną. Keturios Ib klasės ir Ia klasės mokinės
pagelbėjo organizuojant renginį „Didžiosios lenktynės“ miesto
progimnazijų aštuntokams.
„Koks kūrybiškas darbas sukurti adventinius vainikus“, –
papildo mintis apie technologijų mokytojų veiklą šios metodinės
grupės narė Jolanta Simonavičienė, – net aštuonios II, III klasių
gimnazistės dalyvavo „Kūrybinių dirbtuvių“ veiklose, papuošė
mūsų interjerą įdomiais darbais.“
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Praėjusiais metais tapome mintiečiais. Atrodo, kad
visai neseniai buvome „pakrikštyti“ ir apsivilkome
gimnazistų
uniformas,
o
jau
žiūrėkite,
kaip
pasikeitėme. Vieni ištįso į ūgį, kiti tapo rimtesni,
atsakingesni, o dar kitų joks laikas nekeičia. Dabar
tikrai jau nebeklaidžiojame mokykloje, visuomet
randame kabinetus, tik dar ne visada girdime
skambutį, todėl vėluojame į pamokas. Pati didžiausia
šių metų naujovė buvo ta, kad buvom išskirstyti į
mobilias grupes ir pasikeitė mokytojai per lietuvių ir
matematikos pamokas. Pradžioje buvo keista, bet
dabar jau apsipratome.
Šiemet taip pat atsirado naujas dalykas –
ekonomika. Mums labai patinka jaunas ir energingas
mokytojas Marius Tubis, kurio pamokos labai įdomios,
šiuolaikiškos ir linksmos.
Stengiamės dalyvauti visose sporto varžybose.
Rudens kroso bėgime neužleidžiame prizinių vietų. Ir
šiemet nugalėtojais tapo mūsų klasės mokiniai: Gabija
Rimšaitė, Martyna Jankevičiūtė, Edgaras Kirstukas.
Vaikinai visuomet noriai žaidžia tarpklasines krepšinio

varžybas. Pernai
Metų pirmoke tapo
Fausta
Šeštokaitė, tikimės, kad ir šiemet ji neužleis savo
pozicijos ir taps Metų antroke. Konkurse „Gyvenu čia“
mūsų klasės vaikinų komanda: Egidijus Babičius,
Justas Baltuška, Titas Barisas, Modestas Vertelka,
Augustas Rulys, užėmė I-ąją vietą.
Šių mokslo metų didžiausias įvykis mūsų klasėje
– į mūsų klasę atėjo naujokė Gabija Liubartaitė (beje,
tai jau ketvirta Gabija mūsų klasėje). Ji atvyko iš kito
miesto, todėl tikimės, kad jai patiks mūsų klasėje ir
pagyvins gyvenimą, turės naujų idėjų, pasiūlymų. Dar
– šių mokslo metų pabaigoje visų antrokų laukia
pirmas išbandymas,
tai pagrindinės mokyklos
programos lietuvių ir matematikos dalykų mokėjimų
patikra. Suprantame, kad reikia daug dirbti, norint
pasiekti gerų rezultatų. O šiaip esame kaip ir visi
mokiniai: pabara mus mokytojai už vėlavimą į
pamokas, kartais neatliekame kartais namų darbų,
patriukšmaujame, pakrečiame išdaigų, bet manome,
kad tuo ir gražus yra mokyklinis gyvenimas. Taip
tvirtina ir mūsų auklėtoja Reda Ambrazaitienė.
IIa klasės seniūnė Ermina Jansonaitė

Turbūt išsiskiriame gimnazijoje tuo, kad daugelis
apie mus yra girdėję. Vieni dėl to, kad negalime nieko
padaryti ramiai, tyliai: ką bedarytume, beveik viskas
išeina su triukšmu. Turime ir gerai besimokančių
merginų, ir sunkiau su mokslais „draugaujančių“
vaikinų. Renginiuose stengiamės pasirodyti tinkamai,
būti aktyvūs: žygiavome miesto gimtadienio eisenoje,
dalyvavome gimnazijos vardadienio renginiuose,

atlikome įvairias užduotis Žinių ir talentų dienoje,
rinkome produktų Gerumo savaitei, ruošiamės
kalėdiniam karnavalui. Už mus visada smarkiai
išgyvena auklėtoja Jovita Ivanauskienė, kuri yra labai
išradinga, kruopšti, o mums taip neišeina. Bet šiaip
esme draugiški, linksmi – priimame kiekvieną naujoką
kaip savą.
Gintarė Prikotskytė, Iveta Kviliūnaitė

Lyginant su praėjusiais mokslo metais, tapome
artimesni, draugiškesni vienas kitam, esame tikrai
vieninga klasė, ko pernai labai trūko. Didžiausia
naujovė mūsų klasės gyvenime šiais mokslo metais pasikeitusi auklėtoja. Dabar mes turime nuolat mus
stebinčią klasės vadovę Reditą Šarapijevienę, o ji juk
socialinė pedagogė. Būtent ji mus stipriai motyvuoja,
išklauso, pataria kaip geriausia draugė ar mama. Taip
pat turime naujų veidų klasėje. Kaip ir kiti antrųjų
klasių gimnazistai, dalyvaujame organizuojamose

tarpklasinėse varžybose (krepšinio, tinklinio), taip pat
dalis mokinių lanko įvairius būrelius (chorą, skautus,
fotografiją...). Olimpiadose klasės mokiniai per Žinių ir
talentų dieną užėmė aukštas, prizines vietas. Šiais
mokslo metais tikimės geresnio mokymosi, puikių
patikros rezultatų, mažiau „n“ raidžių, didesnės
motyvacijos
mokytis
kiekvienam
dėl
savęs,
optimistiškesnės
nuotaikos. Iš mokytojų pusės
tikimės mažiau neigiamų nuomonių, platesnių
šypsenų.
IIc klasės seniūnė Gintarė Svirplytė

Kaip
ir
dažna
mūsų
gimnazijos
klasė,
neišsiskiriame: klasėje mokosi daugiau
berniukų.
Tačiau galioja ir kitas dėsningumas: mergaitės daug
darbštesnės. Aišku, vaikinais didžiuojamės: jie
sportiški, mėgsta žaisti krepšinį, futbolą. Mokslu
stengiamės neatsilikti nuo kitų, bet būna dienų, kai
kojos tarsi nevalingai neša namų link. Stengiamės
dalyvauti visuose gimnazijos renginiuose: ruošėme

gimnazijos vardadienio stalą, nešėme moliūgus,
rinkome produktus labdarai, dalyvavome visose
varžybose… Jose stengiamės užimti geriausias vietas
– juk mūsų auklėtoja Milda Masilionytė yra ir kūno
kultūros mokytoja. Ji be galo gera, bet ne visi tai
įvertiname, kartais elgesiu pamokose gadiname
nuotaiką ne tik jai, bet ir kitiems mokytojams.
Patikėkite: su laiku mes išaugsime iš to.
Jolita Kucinaitė, Domas Minkevičius
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Visų pirma pradėkime nuo paties pavadinimo.
Mokinių parlamentas – plati sąvoka... Tačiau į ją įeina
ir konkreti veikla. Mūsų gimnazijoje į parlamentą
pateko grupė nuostabių žmonių su puikiomis idėjomis,
noru padėti, sukurti kažką tokio paprasto, bet kartu ir
įspūdingo. Pateko tie, kurie nori aktyviau prisidėti prie
mokyklos gyvenimo. Tai Iveta Gelžinytė, IVd kl., Leta
Remeikytė, IVd kl., Alanas Žardeckas, IVd kl.,
Modestas Lisujevičius, IVb kl., Mantas Sidaravičius,
IVb kl., Živilė Kairytė, IIIb kl., Marta Rulytė, IIIb kl.,
Gabija Motiekaitytė, IIb kl., Ridas Vanagas, IIId kl.,
Veronika Palionytė, IIId kl., Meilė Vaičiūnaitė, IIIb kl.,
Kornelija Meilutytė, IIb kl., Gabija Liubartaitė, IIa kl.,

Rugilė Petrauskaitė, Id kl., Redas Daunoravičius, Ib
kl., Martynas Stankevičius, Id kl., Agnė Žekonytė, Id
kl., Karolina Juškevičiūtė, Ic kl., Goda Zajančkauskaitė, Ic kl., Matas Bernadickas, Ia kl.
Rudenį
išrinktas mokinių parlamentas gana greitai rado
bendrą kalbą. Stengiamės kiek išmanydami padėti
tiems, kurie užsiima tokia veikla pirmą kartą,
išsidalijome veiklos sritis. Esame tikrai draugiški, jau
mokame išklausyti kritiką ir stengiamės pasitaisyti.
Padedame vieni kitiems kuo išmanydami. Laikas bėga
taip nepastebimai: bandome atlikti viską kuo geriau
per tą laiko tarpą. Susikūrėme tikrai jaukią ir malonią
atmosferą, kurioje gera kiekvienam. Norėtume, kad ir
gimnazijoje taip pat jaustųsi kiekvienas. Juk toks ir
mūsų gimnazijos devizas. Ar matėte, kaip gražiai jį
įgyvendinome Kalėdų eglutės įžiebimu jaukiajame
gimnazijos kiemelyje?

J. Masiulio knygyno savininkų ir kolektyvo
vardu nuoširdžiai dėkoju už jūsų mokinių
dalyvavimą E. Mezginaitės poezijos skaitymų
vakare. Mes labai džiaugiamės kiekvienu
skaitovu. Jie, „Minties“ gimnazistai ketvirtokai,
šaunuoliai. Manome, kad tai vienas šilčiausių
renginių J. Masiulio knygyne. Perduodame
skaitovams aplodismentus, mokytojai Emilijai
kuo šilčiausius mūsų linkėjimus. Ačiū už jūsų
darbą.
Jurga Silantjeva,
J. Masiulio knygyno direktorė
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Ic klasės gimnazistė Goda Zajančkauskaitė

Atvirų pamokų savaitė gimnazijoje buvo organizuojama š.m. gruodžio mėnesio 5-9 dienomis. Į jas
buvo pakviesti apsilankyti mokinių tėvai. Pradžioje
abejojau, ar tikrai reikalingas tėvų dalyvavimas
atvirose pamokose, ar tai neatrodys kaip perdėtas
rūpinimasis ar norėjimas kištis į jau visiškai baigiančių
suaugti mūsų vaikų gyvenimus. Bet galiu garantuoti –
tikrai verta ir labai įdomu. Visų pirma, dalyvavimas
pamokose man sugriovė mitus apie sunkius ir lengvus
dėstomus dalykus, apie mokytojus ir, žinoma, mūsų
vaikus. Iš pradžių planavau pabūti keturiose
pamokose, bet smalsumas nugalėjo, sudalyvavau dar
keturiose – iš viso aštuoniose pamokose. Buvo labai
įdomu iš šalies stebėti mokymo(si) procesą, net pati
įsijausdavau ir atsakinėdavau balsu į mokytojų
užduodamus klausimus, pasitaikydavo – sufleruodavau vaikams :) Buvo šaunu. Taip pat pamačiau,
kiek daug darbo ir noro įdeda mokytojai, kad mūsų
vaikams
dėstomas
dalykas
taptų
įkandamas,

suprantamas. Ir rezultate – gera man, mokytojui,
mokiniui, kai žinių pasaulyje ledai pajuda ir kažkam
nušvinta akys. Vienareikšmiškai galiu teigti, kad būti
mokytoju – tai siekti pasaulį padaryti šviesesnį.
Kartais atrodo, tai misija – NEĮMANOMA. Bet nieko
nėra neįmanoma, jei turi aiškų tikslą – laimėti kovą.
Kovos laimėjimo nuotaika užsikrečia ir mokiniai, ypač
pažintinių dalykų pamokose, pavyzdžiui, istorijos.
Istorijos pamokoje dalyvavo visi, net aš. Dėstoma
pamoka priminė įtempto siužeto kino filmą, kur įvykis
seka įvykį, užverda intriga ir aš su nekantrumu
laukiau pamokos galo, kad išsiaiškinčiau, kas gi vyko
Europoje žymiaisiais 1814 metais... Ar įmanoma
laimėti mokymosi kovas? Įmanoma. Svarbiausia, kad
kas nors sužadintų smalsumą taip, kaip sužadino
mano norą pasidomėti 1814-aisiais, ir pajausčiau, kad
galiu laimėti ir aš. Mokiniams belieka greičiau subręsti
ir įvertinti tai, ką kasdien gauna.
Ib klasės mokinio mama Kristina Jakubauskienė



Gruodžio 2 dieną gimnazistai galėjo
pasirinkti veiklas pagal tai, kokiose
srityse jaučiasi stipriausi. Taip vyko
Žinių ir talentų diena I-III klasių mokiniams. Buvo pasiūlytos 23 veiklos, kurias organizavo įvairių dalykų
mokytojai. Išaiškėjo daugelio olimpiadų, konkursų nugalėtojai, kurie per mokslo metus galės atstovauti
gimnazijai mieste.
Štai kelių Žinių ir talentų dienos dalyvių mintys apie tokios dienos sėkmes ir nesėkmes.
* Pilkauskas Rokas, IIc kl.: Apie Lietuvos istoriją maniau, kad daug žinau, bet... Išėjau po konkurso tikrai
daugiau sužinojęs.
* Liberytė Arneta, IIb kl.: Ėjau į mažąją rusų olimpiadą „Kengūriukas“, kad parodyčiau, ką išmanau ir
sužinočiau dar daugiau. Buvau įvertinta kaip gabi mokinė.
* Mečinskaitė Samanta, IIc kl.: Per Žinių ir talentų dieną supratau, anglų kalba man puikiai sekasi.
* Dagis Gytis, IIb kl.: Tą dieną supratau, kad mano rusų kalbos gebėjimai nėra menki, kaip pačiam atrodė,
tačiau kitą kartą reikės dar labiau pasistengti.
* Jansonaitė Ermina, IIa kl.: Per Žinių ir talentų dieną aš supratau, kad dalyvauti tokiuose
renginiuose yra įdomu. Jie pritraukia norinčius išbandyti, pasirungti.
* Mazurevičius Rytis, Ib kl.: Nesitikėjau lietuvių kalbos ir literatūros olimpiadoje užimti tokią
aukštą vietą. Tereikia gerai pamąstyti ir susikaupti – ir pavyksta.

Žinių ir talentų dienos nugalėtojus: http://www.mintiesgimnazija.lt/images/Dokumentai/nugaletojai/ziniu_diena16.pdf


6

Tokia paroda
yra
gimnazijos
bibliotekoje. Dailės
mokytojas
Kęstutis
Paškevičius
pasidalijo
mintimis apie ekslibrisus..

Ekslibrisas – knygos ženklas. Kadangi tai
turėjo būti susiję su biblioteka, tad ir vaizdiniai
turėjo tai atspindėti. Skaitykla – tai lyg
kultūros namai mūsų gimnazijoje, tad taip
pasirinkta vieta eksponuoti. Juk tai ryšys su
knyga, bendruomenės šventės, išminties vieta.
Tai pavaizduoti mokiniams nebuvo sunku.

Kadangi šie metai – Bibliotekų
metai, tad vedėja Dalia Pūkienė
pasiūlė su mokiniais sukurti ekslibrisų. Ši
mintis patiko, tad tema buvo pasiūlyta
mokiniams išbandyti jėgas tokiame žanre.

O rezultatai visai neprasti, vertinčiau 4/5.
Žinoma, žmonės, turintys miklesnę ranką,
didesnį atidumą, galų gale – didesnį norą,
nupiešia gražiau negu tie, kurie to neturi. Tad
patys galite pamatyti ir geresnių, ir ne tiek
kruopščių darbų. Aplankykite parodą, kurios
titulinį plakatą parengė Ridas Vanagas, IIId
klasės gimnazistas.

Mokytoją kalbino Jaunosios žurnalistės Diana Kavaliauskaitė, Akvilina Stankevičiūtė

Kalėdinis vainikas – dalis didžiausios žiemos
šventės dekoracijų. Tai neatsiejama gražiausių
papuošimų dalis. Todėl natūralu, jog kasmet
ieškoma vis naujų idėjų ir būdų, kaip sukurti
dar įspūdingesnį kalėdinį vainiką. Mūsų
gimnazijos antrokės tam ruošėsi jau nuo
rudens: rinko kankorėžius, kaštonus, džiovino
įvairių augalų šakeles. Artėjant didžiosioms
metų šventėms imtasi kurti kalėdinius vainikus,
kurių pagrindas būtų ekologiškos priemonės.
Tam panaudotas kartonas, seni laikraščiai, lino
audeklų atraižos, įvairūs siūlai, virvelės. Tai lyg
savitas pasirinkimas atsižvelgiant į šiuo metu
keliamas darnaus vystymo idėjas, taip pat ir
galimybė papuošti interjerą be prekybos centrų
siūlomų prekių. Vis tik be kai ko neapsieita – be
blizgių papuošimų kai kurioms merginoms
vainikai atrodė blankūs, todėl pasirinko spalvin-

gesnius akcentus. Savitai gražūs vainikai ir be
blizgių juostelių, kaspinėlių, burbulų. Kas
pasakys, kad kamštiniu pagrindu sukurtas
vainikas
prastesnis?
Taigi,
kūrybingumui,
išradingumui ribų nėra. Pasimato ir darbštumas
– tai galima pasakyti apie IIa, IIc klasių merginų
darbelius. Kitos galbūt ateityje pasimokys ir
sukurs dar patrauklesnių darbelių. Šiuo metu
džiaugiamės tokia paroda.
Technologijų mokytoja Jolanta Simonavičienė
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Visai netaikant šių metų aktualijos, kad baigiasi Bendruomenių metai, direktoriaus pavaduotojos Almiros
Dambrauskienės iniciatyva pirmą kartą mieste mūsų gimnazijoje vyko metodinė diena miesto pedagogams
„Kitokia pamoka „Minties“ gimnazijoje“. Sumanymas visus suaktyvino. Juk pasirengiant jai mokytojams teko
apmąstyti, ką galima pasiūlyti kolegoms, mokiniams – atidžiau sekti ir dirbti pamokoje, aptarnaujančiam
personalui pasirūpinti, kad ta popietė būtų jaukesnė negu kasdien. Juk rinkosi kolegos ir pasidairyti, ne tik
pasimokyti. Dalykiškai sužinoti buvo galima daug: Lietuvių kalbos projektai su biblioteka – kitokios pamokos,
matematikų projekto „Į paslaptingąjį PI pasaulį“ pristatymas,
integruota biologijos, chemijos, fizikos pamoka „Tiriamojo
darbo struktūra“, integruota dailės ir technologijų pamoka
„Augalinis fragmentas puošyboje“, kūno kultūros mokytojams
– „Step‘o panaudojimas aerobikos pamokose“ ...

Bendruomenės
išbandymas

Anot metodinę dieną pradėjusio gimnazijos
direktoriaus E. Samo, visi esame tam, kad
padėtume ugdyti(s) jaunam žmogui, tad galime
bent kiek padėti ir vieni kitiems, kad Panevėžio
pedagogų bendruomenė būtų vieningesnė.
Sutelkti „Minties“ galios“, anot mūsų himno,
pasirodėme puikiai, ką liudija palikti kolegų
įvertinimai po stebėtų pamokų, išklausytų
pranešimų. Ir džiugu, kai Lietuvių kalbos
mokytojai Adelei Samuolienei, pasirėmusiai
Izraelio prestižinės mokyklos idėja, buvo
patarta, kad mūsų gimnazijos biblioteka nė kiek
ne
prastesnė
(J.
Balčikonio
gimnazijos
mokytojos L. Miliukaitės mintis). Net 57 miesto
pedagogai sakėsi pabuvę intensyviame praktiniame seminare, iš kurio išėjo ne su viena idėja, o net keliomis, o
gal ir ketinimu... įsigyti mūsų mokytojos Danduolės Smalinskienės parengtą ugdomąjį žaidimą „Žalčio kelias“. O
kiti su idėja taip patraukliai organizuoti kūno kultūros pamoką, kaip ją pristatė Inga Charlampijevienė. Mokiniai,
kurių pamokos stebėtos, sakėsi elgęsi kaip visada, nes stebėtojų dalyvavimas nieko iš esmės nekeitė. Tą dieną
visi mintiečiai buvo atidesni, paslaugesni vieni kitiems – galbūt tuo ir prasmingi Bendruomenių metai.
„Pertraukos“ apžvalga


Kas ta Neringa Tik? Dviejų knygelių autorė! Kodėl ji mums turi rūpėti? Kaipgi? Juk Neringa Tik –
mūsų gimnazijos, tada 1997 metais dar Panevėžio 18–osios vidurinės mokyklos, auklėtinė Neringa
Trinskytė. O prieš pat šv. Kalėdas J. Masiulio knygyne vyko jos kūrybos pristatymas – panevėžiškė
autorė atidavė į jaunųjų skaitytojų rankas dvi savo knygeles: „Elenos istorija. Labirintų paieškos“ ir
„Kaip nykštukai Kalėdų džiaugsmą dalijo“. Pirmoji gali būti įdomi net kai kuriems mūsų
gimnazistams, nes pasakoja apie vaikų nuotykius XVI amžiaus Vilniuje Barboros Radvilaitės ir
Žygimanto Augusto laikais. Antroji knygelė maloni tuo, kad sukurta pasaka, kurios veiksmas apima
visą Panevėžį. Labai čia tinka pabaigos posmas:

Nykštukai išvirs stebuklų pilną puodą
Ir nuotaiką skleis aplinkui spalvotą.
Įveiks sunkumus, atskubės visada,
Kiekvienas kad jaustų, kaip GERA ČIA.
Kaip ir apsilankiusi gimnazijoje prisiminė
Neringa, kad mokykla buvo ta vieta, kurią
gera prisiminti, kad Panevėžys – jos
miestas, kur gera gyventi.
„Pertraukos“ informacija
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Šiuolaikiniam žmogui dažnai iškyla klausimas:
„Kas aš esu?“ Ir dažnas neturi atsakymo. Vienas
iš būdų atrasti save yra skaityti poeziją. Ir
nebūtina patirti skaudžių ir linksmų išgyvenimų
ar aplankyti daug vietų, kad žinotum, kas esi.
Viskas, ką tau reikia padaryti, tai pasiimti į
rankas poezijos knygą. Svarbiausia pasirinkti
sau
artimą
kūrinį,
sugebantį
paliesti
giliausius
sielos užkaborius. Kaip poetas

Justinas Marcinkevičius yra pasakęs: „Tikroji
poezija: kai eilėraštyje lieka ne rankų, o širdies
šešėlis.“ Paklausite, ką poezija gali pasakyti apie
žmogų? Atsakysiu, kad tokia knyga gali nutiesti
kelią iki pat jo sielos gelmių, kur glūdi slapčiausi
jausmai ir mintys. Kiekvienas žmogus atranda
eilėraščiuose ką nors, kas sugeba suvirpinti sielą
ir širdį, aš – ne išimtis.

Pabundu naktį. Aplinkui mane vien
tamsa. Lengviau atsikvėpiu, kai pro
užuolaidų ir lango tarpą pamatau
labai šviesų mėnulį, kurį saugo
kelrodės žvaigždės. Stebuklinga ir
pilna magijos naktis.
Staiga išgirstu, kaip verčiamas
knygos
puslapis.
Tėtis
negali
užmigti, todėl vėl skaito filosofinį
kūrinį. Lėtai atsikeliu ir einu į
svetainę. Matau jį, patogiai įsitaisiusį
supamajame krėsle, apsiklojusį mano
dovanota antklode, pasiūta iš daugybės
skiaučių. Nuo lempų sklindanti silpna šviesa
apšviečia antklodę ir tada ji man primena Kalėdų
eglutę.
Tėtis pastebi mane ir rankos mostu paragina
prieiti arčiau ir pasisodina mane ant kelių. Paklausia,
kodėl
nemiegu.
Sapnavau
košmarą?
Kažkas
pabudino? Aš net pati nežinau, todėl tik gūžteliu
pečiais. Tėtis pasiteirauja, ar paskaityti man
Salomėjos Nėries „Eglę, žalčių karalienę“. Linkteliu
galvą. Ji buvo mano mėgstamiausia pasaka nuo pat
mažens. Ir visąlaik tėtis ją man sekdavo. Vos tik jis
pradeda skaityti, aš jau savo akyse regiu gražiąją
Eglę, su seserimis besimaudančią ežere, Eglę,
pamačiusią žaltį savo marškiniuose, Eglę, laimingai
gyvenančią pilyje su vaikais ir Žilvinu.
Slapčia tikiuosi, jog aš esu tokia pat laiminga,
graži, mylinti ir mylima kaip ir Eglė. Turiu savo
nuostabius namus, sveikus ir laimingus vaikus,
mylintį vyrą ir savo sodą, kuriame auginu gėles.
Sūpuodamasi sūpynėse, užsidėjusi gėlių vainiką ant
auksinių plaukų, apšviestų saulės, stebiu savo vaikus,
linksmai žaidžiančius pievoje. Bet staiga viskas
išnyksta ir... krentu į bedugnę...
Atsibundu. Greitai išsitiesiu lovoje ir bandau
susivokti, kur esu. Pro pravertą langą padvelkia

ledinis oras ir mane nukrečia šiurpas.
Atsikeliu ir užveriu langą. Labai tamsi
naktis, kaip buvo ir mano sapne.
Pajuntu, lyg mano sieloje būtų
atsivėręs Bermudų trikampis, į kurį
krentant nebūtų nei pradžios, nei
pabaigos. Jausmas toks, lyg ši skylė
būtų pavogusi mano prisiminimus,
mano jausmus, mano... ne... tai tik
iliuzija.
Iliuzija
mano
sielos,
atskleidžiančios tokį pasaulį, kokio jau
seniai nenoriu matyti. Tyliai išsliūkinu į
svetainę ir atsisėdu į tą patį krėslą, užsikloju
ta pačia antklode. Pradedu sūpuotis. Iš mano akių
ima riedėti krištolo gabalėliai, išpaišydami mano
skruostus vagomis lyg upeliais. Mano tėčio jau seniai
nebėra, tačiau aš kasdien jau dešimt metų vis
prisimenu jį, kad jis tebebūtų gyvas mano mintyse,
prisiminimuose. Nesvarbu, kad jo nebėra, jis visada
bus gyvas mano širdyje.
Staiga pamatau savo dukrelę Danielę, artėjančią
prie manęs. Pastebėjusi mano ašaras, pasiteirauja, ar
viskas gerai. Nusišypsau. Tik vaikai sugeba būti
tikriausi gerumo įsikūnijimai. Pasisodinu ją ant kelių
ir paklausiu, kodėl ji nemiega. Danielė sapnavo
košmarą. Nuraminu ją, kad viskas baigėsi, ir
paklausiu, ar nori, kad pasekčiau „Eglę, žalčių
karalienę“. Ji labai jai patinka, kaip ir man patikdavo
vaikystėje.
Tą akimirką suvokiu, jog knygos mano tėčiui ir
man buvo visas pasaulis. Pasaulis, kuris mus tik dar
labiau suartino, paskatino mūsų vidinių pasaulių
tobulėjimą. Knygos suteikė mums tikrus namus,
kuriuose vyravo meilė, šiluma, tarpusavio ryšys bei
pilnatvė. „Namai, kuriuose nėra knygų, panašūs į
kūną be sielos.“ (Ciceronas)
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Gimnazijoje baigėsi sveikatinimo projektas „Sveikata jūsų
rankose“,
kurio
paskutinis
renginys įsiminė daugeliui. Tai
buvo susitikimas su populiariuoju
Svaru- Gabrielium Liaudansku. Jis
papasakojo apie savo patirtis,
kurios lemia jauno žmogaus
misiją, tinkamus pasirinkimus,
deramas vertybes.
Šiuo metu daugelio sporto šakų
turnyrai tęsiasi. Galima įvardyti tik
keletą pasibaigusių. Tai tarpklasinės krepšinio varžybos tarp II
klasių. Pirmąją vietą iškovojo IIa
klasės komanda, antroji buvo IId
klasės komanda, o trečioji atiteko
IIc klasės krepšininkams.
Gimnazijos jėgos varžybose, t. y.
štangos spaudimo rungtyje iš I-II
klasių stipriausias buvo Darijus Stašys
(IIb kl.), o III-IV klasių grupėje –
Regimantas
Našlėnas
(IVe
kl.).
Dalyvaudami tarpmokyklinėse štangos
spaudimo varžybose užėmėme III
vietą. Dėkojame komandos nariams:
Redui Daunoravičiui, Ib kl., Mantui
Tauginui, Ia kl., Darijui Stašiui, IIb kl.,
Mildai Lileikaitei, IIIb kl., Vaidui
Jazukėnui,
IVb
kl.,
Regimantui
Našlėnui, IVe kl.
Įvyko ir tinklinio turnyras, kuriame
geriau sekėsi III-IV klasių komandai,
nes rungėsi II-III klasių rinktinė su
III-IV klasių komanda. Aišku, IV
sportinė patirtis solidesnė, tai ir lėmė
rezultatus.
Tęsiasi Iššūkių dienų susitikimai:
stalo teniso rezultatus sunku ir
prognozuoti, nes rezultatai vis keičiasi.
Tai galima stebėti turnyro lentelėje.
Vyko miesto tinklinio turnyras,
įvardytas kalėdiniu draugišku turnyru.
5-ojoje
gimnazijoje
vykusiose
varžybose dalyvavo I klasių merginų
komanda.
Gimnazijos sportininkai ne tik patys
aktyviai sportuoja, bet ir pažintiniuose
renginiuose
dalyvauja.
Grupė
aktyviausiųjų vyko į Kauną, kur
aplankė
Sporto
muziejų,
senąją
garsiąją Kauno sporto halę, o vakare stebėjo žalgiriečių susitikimą su „Olimpiaku“. Grįžtant daugelis
džiaugėsi tokiu pusdieniu mūsų laikinojoje sostinėje.
Informaciją pateikė Kūno kultūros mokytojos Inga Charlampijevienė, Milda Masilionytė, Giedrė Kraujelienė
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Marta Rulytė

Ugningasis Gaidys vilioja, todėl ateinančiais
metais pirmokams žadama didelė sėkmė. Jau nuo
metų pradžios tikėtini pokyčiai, susiję su individo
įvertinimu. Išsaugokite budrumą ir entuziazmą,
nes aplinkybės gali keistis labai greitai: baigsis
pirmasis Jūsų
pusmetis „Minties“ gimnazijoje.
Antrokai, priimkite viską, ką pasiūlys jums 2017
metų globėjas Gaidys. Esate geros nuomonės apie
save, turite aukštas ambicijas. Todėl jums gali
pasirodyti, jog saviraiškos galimybės, jums
siūlomos, per menkos. Neskubėkite: ateis laikas
laikyti PUPP Ir tai gali baigtis visišku nuliu. Todėl
labai svarbu nepervertinti savo galimybių šiais
metais. Trečiokai, rizikuojate likti be nieko, jei
nesusivoksite, kad giedoti neužtenka, reikia
pasikapstyti po mokslų sritis. Ir nebesiblaškyti:
metai palankūs tiems, kurie trokšta sužinoti,
perskaityti daugiau negu yra vidurinio ugdymo
programose
bendrajam
kursui.
Jei
turite
aukštesnių
siekių,
ateities
planų,
drąsiai
įgyvendinkite
aktyvia
pozityvia
veikla.
Ketvirtokams būtina sąlyga – koncentracija
moksle ir dėmesingumas. Tik tokiu atveju
pasieksite
išties
daug.
Taip
pat
aktyviai
bendraukite su ankstesnių metų abiturientais,
mokytojais, administracija – visa bendruomene.
Šie metai Jums ypač svarbūs sukurti pagrindą
ateičiai. Tai ne tik didins jūsų prestižą, bet ir atvers
naujas galimybes. Mokytojams ir kitiems
bendruomenės nariams naudinga pasirašyti
nerašytinas
bendradarbiavimo
sutartis
su
abiturientais – nežinia, kokius mokslus baigs,
kokius postus užims po metų, kitų... Išdidžiai
iškėlęs galvą, smalsus, ištroškęs žinių, Gaidys
žvelgia į tolį. Jis labai vertina savo protą, gal net
labiau už spalvingąsias plunksnas. Reikėtų būti
atsargesniems ir nesumenkinti Gaidžio pranašumų,
nes jis greitai susierzina ir lengvai įsižeidžia, o tada
tik ir saugokis tvirtų pentinų. Teks išgyventi, mieli
mintiečiai.

Pastebėkite, kiek daug puikių erdvių poilsiui, pokalbiui, arbatos puodeliui,
filmui ar gerų draugų susibūrimui sukurta mūsų gimnazijoje, o jei dar išdidžiai
ir drąsiai pražygiuosi naujuoju taku (į mokyklą „pro stadioną“), sujungusiu
Kniaudiškių ir Klaipėdos gatvių pėsčiųjų takelius, ir tavo batai liks švarūs, ir tu
– būsi laimingas, kad tiek daug žmonių prisidėjo prie to, kad mes čia
jaustumėmės puikiai. Ačiū! Naujų idėjų 2017-iems mums visiems!

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

Astrologė Ajilimė
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