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Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja
Vilma Rimvydienė

Mieli abiturientai,
baigiasi Jūsų mokslo metai, o kartu ateina ir nauja
pradžia. Kokie buvote mūsų gimnazijoje? Pirmiausia,
džiugu pasakyti, kad turite savitą laidos veidą. Kodėl?
Juk buvote, t. y. daugelis iš Jūsų, o ne keli abiturientai,
aktyvūs daugelio renginių dalyviai. Tuo išsiskiriate iš
kitų laidų. Pirmiausia pradžiuginote, kad garsinote
gimnazijos vardą laimėję Euroscola programoje
(komandoje ketvirtokų buvo didesnė dalis: Gintarė
Babaitytė, Leta Remeikytė, Iveta Gelžinytė, Alanas
Žardeckas, Rokas Kaušakys ), teisinių žinių konkurse
„Temidė“ mieste buvote geriausia komanda (Iveta
Gelžinytė, Leta Remeikytė, Alanas Žardeckas, Emilė
Tomkevičiūtė, Rokas Kaušakys, Kasparas Rašimas),
trumpametražio filmo konkurse „14:16:18“ tie patys
minėti gimnazistai tapo nugalėtojai, „Nevėžio 2014“,
„Nevėžio 2015“, „Nevėžio 2016“ puslapiuose skaitėme
net keleto iš jūsų (Ivetos Gelžinytės, Gintarės
Ivanauskaitės, Gerdos Kardokaitės, Ernestos Lotužytės,
Kasparo Rašimo, Nedo Ratkevičiaus, Letos Remeikytės,
Vainiaus Simaškos, Alano Žardecko, Juro Nauronio,
Akvilinos Stankevičiūtės) kūrybą, šių metų respublikinio
konkurso apie gyvybę laureatėmis tapo ir dvi
abiturientės (Akvilina Stankevičiūtė, Olivija Barzdaitė), o
respublikinio rašinių konkurso, skirto J. Urbšio 120osioms metinėms, istorijos pamokos per literatūrą III

vietos nugalėtojas Juras Nauronis, Jaunojo mero
rinkimuose Alanas Žardeckas pasirodė puikiai, MMB
gimnazijoje iniciavo Tadas Kaunelis, su kraštotyros
tiriamuoju darbu šalies konkurse puikiai pasirodė
Akvilina Stankevičiūtė ir Diana Kavaliauskaitė, saviti
buvo projekto „Kitas“ kūrybinių industrijų konkurso
dalyviai (Leta Remeikytė, Iveta Gelžinytė, Liveta
Šinkūnaitė, Gintarė Babaitytė, Gintarė Ivanauskaitė,
Alanas
Žardeckas,
Kasparas
Rašimas,
Lukas
Levendrauskas, Modestas Lisajevičius), kūrybinių
projektų dalyviai Emilija Pranciulyė, Egidijus Skrebė,
Darija Krištaponytė, Aira Bareikaitė visada džiugino
renginiuose,
o
Gerda
Kardokaitė
nustebino
nuotraukomis, Karolis Vilimas puikiomis informacinių
technologijų žiniomis olimpiadoje mieste… Na, visus čia
surašyti net sudėtinga.
Linkime per egzaminus sėkmės Ivetai Gelžinytei ir
Letai Remeikytei, Darijai Krištaponytei, pretendentėms
baigti gimnaziją su pagyrimu.
Abiturientams linkiu sėkmės, geros nuotaikos ir
atitinkamos nuostatos, pasisekimo, ryžtingumo,
atkaklumo, susikaupimo ir tikėjimo savimi.
Trečių, antrų ir pirmų klasių gimnazistams linkiu
sėkmingų mokslo metų pabaigimo, o po to – saugių ir
malonių atostogų. Te jos būna kupinos įspūdžių ir
įdomios patirties.
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1. Kuo galite ir norite pasidžiaugti kaip mintiečiai?
2. Kokie Jūsų didžiausi pasiekimai, laimėjimai per tuos ketverius metus?
3. Kokių patarimų baigdami gimnaziją duotumėte pirmokams, antrokams, trečiokams?
4. Kam norite padėkoti?

1. Mes norėtume pasidžiaugti šimtadienio tradicijomis,
mokyklos bendruomenės veikla, puikiais mokytojais.
2. Mūsų didžiausi pasiekimai? Madų šou laimėjimas,
aktyvus dalyvavimas įvairiuose gimnazijos renginiuose:
mokyklos vardadienio šventėse, gerumo savaitėse, donorų
ir kitose akcijose.
3. Patarimai griežti: mokytis, nebėgti iš pamokų, lankyti
kūno kultūros užsiėmimus, turėti teigiamą vertinimą iš
lietuvių kalbos, neiti rūkyti prie įvairių mokyklos pastato
kampų. Norime tikėtis, kad savo darbais ir pasiekimais
kelsite gimnazijos prestižą ir garsinsite mūsų apie darnią
bendruomenę. Be abejo, rengsitės tvarkingai, nepamiršite
namuose švarkų, gerbsite mokytojus ir jausitės mokykloje kaip namuose.
4. Norėtume padėkoti už suteiktas žinias, įgytus įvairius gebėjimus. Išskirtinai vertiname tikrą bendradarbiavimą, pagarbą
mums, mokiniams, kai kurie taria „ačiū“ už asmeninę pagalbą. Be abejo, šito nevardytume, jei mūsų tikslingai nebūtų
nukreipusi auklėtoja Rasa Širmulienė.

1. Kaip mintiečiai labai norime pasidžiaugti, kad
turėjome galimybę čia mokytis, pažinti puikius mokytojus ir
bendruomenės narius. Turėjome visas galimybes tobulėti,
keliauti, atrasti, pažinti, lankyti įvairius būrelius ir save
realizuoti, kaip tik širdis geidžia.
2. Mūsų klasės atstovai daug kur dalyvavo: įvairiuose
konkursuose, varžybose. Klasės sportininkai gynė mokyklos
vardą tiek mieste, tiek respublikoje: Tautvydas ir Džiugas P.
laimėjo antrąją vietą smiginio respublikinėse varžybose,
Džiugas J. – bėgimo varžybų nugalėtojas. Mantas, Edgaras,
Modestas, Emilė dalyvavo praktiškai beveik visuose mokyklos
renginiuose (ir vaidindami, ir šokdami), todėl nenuostabu, kad
laimėjo ir išvyko į Strasbūrą. Nors... didžiausias mūsų klasės laimėjimas – gebėjimas būti kartu, bendradarbiauti ir veikti, mes
esam kaip šeima, neideali, bet šilta, jauki, savotiška.
3. Visiems, liekantiems čia dar mokytis, linkime nepasiduoti, kai tai atrodys paprasčiausia išeitis. Siekti užbrėžtų tikslų ir
visada išlikti žmogiškiems, atjaučiantiems ir su humoro krisleliu: kai juokiesi, juk daug paprastesnis gyvenimas, ar ne?
4. Norime padėkoti visiems, pirmiausia mokytojams, už kantrybę, už žinias, už palaikymą, už pabarimus, už švelnius
žodžius ir už norą mus užauginti dorus, pilietiškus, gyvenime savo sėkmės siekiančius žmones. Taip pat mokyklos
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administracijai, kad priėmė, kad laiku sudrausmindavo, bet visada tikėjo mumis. Valgyklos darbuotojoms – už bandeles ir
visus šnicelius bei picą, valytojoms – už švarius koridorius ir tvarkingą aplinką. Ačiū visiems ir auklėtojai Jurgitai Skrebienei!

1. Šie mokslo metai mums buvo ypatingi, nes jie – paskutiniai
mūsų mokykliniai metai, kurie prabėgo labai greitai. Jie buvo kupini
netikėtumų ir įvykių: nauja klasės auklėtoja, įsimintina ekskursija,
nuostabi šimtadienio šventė ir daug kitų mokyklinių renginių ir
susitikimų. Smagu prisiminti mokyklines šventes, nuoširdų
bendravimą su mokytojais. Džiaugiamės, kad šiais mokslo metais
gimnazijoje įrengta nauja klasė, skirta kino filmų peržiūrai. Akį
džiugina jaukus ir tvarkingas gimnazijos vidinis kiemelis. Smagu, kad
gimnazijoje yra muziejus, treniruoklių salė, puiki biblioteka su
skaitykla, mokinių patogumui yra sėdmaišiai ir suoleliai.
2. Per šiuos ketverius metus išmokome labai daug. Išmokome
kantrybės ir komandinio darbo, supratome, kad norint pasiekti gerų
rezultatų, reikia labai daug dirbti. Išmokome atsirinkti tikrus draugus, tapome draugiškesni ir brandesni.
3. Šiek tiek liūdna, kad netrukus išsiskirsime vieni su kitais, bet džiaugiamės, kad kiekviena pabaiga – tai kažko naujo pradžia. Visiems
gimnazistams, o ypač pirmokams, linkime ištvermės ir begalinio noro mokytis, nes artėjant egzaminams dažnas iš mūsų supranta, kad
turime spragų ir galėjome mokytis daugiau. Būkite savarankiški ir nelaukite, kol kažkas lieps ką nors padaryti. Imkitės iniciatyvos ir stenkitės
patys, kad mokyklinis gyvenimas būtų įsimintinas.
4. Netrukus mums nuskambės paskutinis mokyklinis skambutis, tad labai norime padėkoti visiems mums dėsčiusiems mokytojams. Ačiū
Jums už sunkų darbą mus ruošiant brandos egzaminams ir gyvenimui. Nuoširdžiai dėkojame visai gimnazijos administracijai ir ti kimės, kad
gimnazija bus dar gražesnė, o joje visada bus šilta ir jauku. Visų klasės draugų vardu dėkojame valgyklos personalui už skanų maistą. Taip
pat labai ačiū klasės auklėtojai Rasai Paukštytei, kuri mumis rūpinosi šiais paskutiniais mūsų mokykliniais metais.

1. Mes tikri mintiečiai. Labai džiaugiamės, kad teko sudalyvauti
tokiuose renginiuose, kaip „Chorų karai“, „Advento vakaras“,
„Padėkos vakaras“... Visų neįmanoma išvardyti. Taip pat mums labai
patiko jauki mokyklos aplinka, draugiški mokytojai – tai leido pasijausti
lyg antruosiuose namuose.
2. Mūsų klasės didžioji dalis aktyviai dalyvavo ir vis dar dalyvauja
skautų veikloje. Taip pat ne vienas esame buvę mokyklos savivaldos
nariai. Dalyvavome respublikiniuose konkursuose bei garsinome
mokyklos vardą visoje Lietuvoje: pažiūrėkite gimnazijos
internetiniame puslapyje, “Pertraukos” numeriuose.
3. Būdami pirmokai elgėmės gan nedrąsiai, bet dabar supratome,
kad reikėjo į viską reaguoti greičiau, aktyviau, t.y. veikti atvirkščiai,
negu elgėmės. Tad pirmokams linkime būti aktyviems bei neišsigąsti
iššūkių. Antrokai, jums tai patys paprasčiausi metai, kai jau esate tikri gimnazistai, tad dalyvaukite visose veiklose, kuriose tik yra galimybė
pasireikšti: svajokite, veikite, gyvenkite! Na, o trečiokams linkime giliau ir kuo greičiau pasinerti į mokslus, bet nepamiršti ir tinkamų
linksmybių.
4. Iš visos širdies dėkojame visai mokyklos bendruomenei, tiems mokytojams, kurie atidavė visas jėgas mūsų mokymui bei auklėjimui.
Taip pat ir kitiems dvyliktokams, kurie draugiškai konkuravo visus šiuos ketverius metus. O mūsų auklytei Jūratytei (Gelžinienei) dėkojame
už tą begalinę kantrybę bei palaikymą visose situacijose.

1. Džiaugiamės, kad gavome puikią progą mokytis šioje
gimnazijoje, nes čia dirba puikūs ir geranoriški mokytojai, su
entuziazmu padedantys įgyvendinti kiekvieno iš mūsų siekius.
2. Atrodo, lyg ir nieko neįvyko, tik peržengėme dar vieną slenkstį,
dar vieną ribą, nes laikas eina, primindamas mums įvykius – liūdnus ir
įsimintinus, prasmingus ir linksmus. Per tuos ketverius gimnazijoje
praleistus metus mes suaugome, įgijome daugiau draugų ir, žinoma,
žinių.
3. Gimnazijoje pasiliekantiems mokiniams linkime drąsiai žvelgti į
priekį, siekti savo svajonių, gerbti mokytojus, būti tolerantiškiems ir
nesuklupti painiuose mokslo bei gyvenimo labirintuose.
4. Laikas bėga greitai, užmarštin nusinešdamas vardus, veidus ir
net mintis. Keičiasi mokinių kartos, bet padėkos žodžių niekada nebūna
per daug. Išskirtinai AČIŪ tariame mokytojams už meilę savo darbui, už
žinias, už kantrybę, už ketinimus mus padaryti tobulus, už ... Daug padėkos žodžių ir daugtaškių, šauktukų skiriame ir auklėtojai Nijolei
Vitkauskienei.
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Mokslo metų pabaigoje vyksta gimnazijos prestižinis
renginys
kurio metu visa bendruomenė pasidžiaugia pasiektais
laimėjimais, rezultatais. O labiausiai intriguoja nominacijos.

AUŠRA SUČYLIENĖ – METŲ MOKYTOJA
RASA ŠIRMULIENĖ – METŲ MINTIETĖ
I klasės:
REMIGIJUS JOVAIŠA, Ib klasė – METŲ PIRMOKAS
MANTAS MASILIONIS, Ia klasė
MATAS BERNADICKAS, Ia klasė
II klasės:
EGIDIJUS BABIČIUS, IIa klasė – METŲ ANTROKAS
GINTARĖ PRIKOTSKYTĖ, IIb klasė
TAUTVYDAS ŠIMONIS, IIb klasė
III klasės:
MILDA LILEIKAITĖ, IIIb klasė – METŲ TREČIOKĖ
ŽIVILĖ KAIRYTĖ, IIIb klasė
RIDAS VANAGAS, IIId klasė
IV klasės:
ALANAS ŽARDECKAS, IVd klasė – METŲ KETVIRTOKAS
AKVILINA STANKEVIČIŪTĖ, IIIc klasė
GINTARĖ BABAITYTĖ, IVd klasė
Pilietiškiausio bendruomenės nario nominacija iš Seimo
nario Povilo Urbšio rankų teko RIDUI VANAGUI, IIId kl.
gimnazistui, visų renginių sielai.
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Remigijus Jovaiša, Metų pirmokas
Tai netikėtas, bet širdį glostantis įvertinimas: jaučiuosi esąs mokyklos dalimi.
Gimnazija, kurioje mokausi pirmus mokslo metus, yra gera, suteikianti daug galimybių
tobulėti
ir moksle, ir pasirinktoje veikloje. Tas pasirinkimas išties gausus. Na, kaip naujai žvelgiančiam
į aplinką, norėtųsi kokybiškesnių pastato langų, renovacijos…
Sau ir kitiems nominantams palinkėčiau išlikti tokiems pat paprastiems, nuoširdiems, aktyviems gimnazijos gyvenime.

Egidijus Babičius, Metų antrokas
Labai norėjau laimėti šį apdovanojimą, todėl jaučiuosi puikiai. Suprantu, kad esu
palaikomas draugų ir klasės. Pagerbtas jaučiuosi ir mokytojų. Kiti nominantai buvo
tikrai ne ką mažiau verti metų antroko vardo. Nugalėti visada yra labai puikus
jausmas. Šis laimėjimas skatina ir toliau aktyviai dalyvauti gimnazijos gyvenime.
Į gimnaziją atėjau sekdamas brolio pėdomis ir tikrai dėl to nesigailiu. Ir tvirtai
galiu pasakyti, kad myliu savo gimnaziją. Gyvenimas čia įdomus, mokytojai geri,
stengiasi perteikti mums reikalingų žinių, tik mes ne visą laiką stengiamės jas
priimti, todėl būna ir nesusipratimų. Kaip ir visose mokyklose, yra labiau ir mažiau
mėgstamų mokytojų. Gimnazijoje yra įvairios užklasinės veiklos. Aš nuo pirmų
dienų mokykloje lankau šokius ir man tai patinka, nors tai nėra pats mėgstamiausias
šiuolaikinio jaunimo užsiėmimas. Kviečiu visus prisijungti prie mūsų kolektyvo ir smagiai
praleisti laiką šokio ritmu.
Sau ir visiems antrokams bei ketvirtokams linkiu gerai išlaikyti egzaminus. O svarbiausia linkiu šiltos vasaros ir įsimintinų
atostogų!

Milda Lileikaitė, Metų trečiokė
PERTRAUKAI ačiū už sveikinimą. Jaučiuosi labai nustebusi, nes ši nominacijos
žinia buvo nelaukta ir tikrai to nesitikėjau, bet kartu ir džiaugiuosi, jog galiu būti
pavyzdžiu kitiems gimnazistams. Kažkam galbūt tapsiu ir įkvėpimu siekti
aukštesnių tikslų.
Nuo pat pirmos gimnazijos klasės stengiausi priprasti prie mokyklos
gyvenimo, kadangi viskas buvo nauja, kitaip. Rezultatai rodėsi pamažu, tačiau
labiausiai išryškėjo šiais mokslo metais, nes dalyvavau rašinių konkursuose, sporto
varžybose. Esu dėkinga mokytojams, kurie padėjo siekti tikslų, suteikė galimybių
atrasti save.
Sau ir kitiems palinkėčiau svajonių išsipildymo, tobulinti save nebijant suklysti bei jaustis
laisvam, kad ir ką bedarytumėte. Tai mums padeda jaustis ir būti tikrais žmonėmis.

Alanas Žardeckas, Metų ketvirtokas
Gautą nominaciją pirmiausia suprantu kaip įvertinimą, tuo labai džiaugiuosi. Juk tai
– visų ketverių metų mokymosi ir popamokinės veiklos rezultatas. Be to, trečias kartas
nemeluoja: juk dvejus metus buvau tarp pretendentų. Džiugus renginys pakėlė
nuotaiką ir, aišku, savivertę.
Mūsų gimnazijoje sudarytos sąlygos ir dalyvauti įvairiose veiklose, ir mokytis.
Mokytojai stipriai (!) skatina būti aktyvius ir siekti aukštumų. Kaip minėjau vakaro
metu, labiausiai už pasiekimus ir, aišku, rezultatus, su dėkingas klasės vadove Jūratei
Gelžinienei ir teatro būrelio vadovei Birutei Beresnevičienei.
Ir kitiems linkiu NETINGINIAUTI – NESTOVĖTI, t. y. dalyvauti visose veiklose. Ir
skautiška, ir kitokia patirtis praverčia. Dabar prasidėjo egzaminų sesija, tad linkiu sau siekti
kuo geresnių rezultatų, o kitose veiklose – nesustoti, vadovautis popiežiaus Pranciškaus neseniai
išsakytais dešimt žingsnių laimingam ir sveikam gyvenimui: „Dalink save kitiems. Žmonės turi būti atviri ir dosnūs kitiems, nes
jei užsisklendi savyje, rizikuoji tapti egocentrišku. „Stovintis vanduo greičiau genda“.
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„Pertraukos“ jaunosios žurnalistės Rugilė ir Darija
kalbina Padėkos vakare nominuotas mokytojas:
I. Kaip jaučiatės gavusios tokius malonius įvertinimus?
II. Ką galite pasakyti apie gimnaziją, gyvenimą joje ir šalia jos?
III. Ko palinkėtumėte sau ir kitiems?

Metų mokytoja Aušra Sučylienė
I. Įvertinimas netikėtas, nelauktas, todėl labai malonus ir
įpareigojantis. Malonus – nes nuoširdžiai ištartas „ačiū“,
pataikė tiesiai į širdį, įpareigojantis – nes turi dirbti tik gerai ir
dar geriau.
II. Mokykla man – gyvenimo dalis. Ir labai svarbi dalis,
užimanti daug vietos mintyse, žodžiuose, laike. Tvirtai esu
įsitikinusi, kad mūsų gimnazijoje mokomasi daugelio dalykų,
kurių nesimato ir niekada nesimatys brandos atestatuose:
tolerancijos, atsakomybės, kantrybės, mandagumo ir t.t. Bet
dėl to galima kaltinti ne mokyklą, o patį gyvenimą. Tai jis negali
sutilpti į formalų išsilavinimo dokumentą.
III. Sau linkiu dar daugiau pozityvumo, nes nėra problemos
ar konfliktinės situacijos, kurios neišspręstų humoras ir
šypsena, o gimnazijai noriu palinkėti perfrazuotais Dž.
Kenedžio žodžiais, pasakytais per jo inauguraciją, „neklauskim,
ką mūsų mokykla gali mums duoti, klauskim, ką mes galime
padaryti dėl savo mokyklos“ („Neklauskit, ką jūsų šalis gali
padaryti dėl jūsų, klauskit, ką jūs galite padaryti dėl savo
šalies“).
Maloniai šypsodamasi į klausimus atsakė METŲ MINTIETĖ Rasa Širmulienė
I. Žinoma, labai malonu būti įvertintai, tačiau nominacija
įpareigoja kelti dar didesnius tikslus bei reikalavimus sau,
nenuvilti aplinkinių bei tobulėti. Esu labai dėkinga visiems,
kurie įvertino mano veiklą.
II. Džiaugiuosi dirbdama „Minties“ gimnazijoje, kur
kiekvienas yra svarbus. Įdomu dirbti kartu su kūrybingais,
darbščiais ir draugiškais kolegomis bei mokyti jaunus
žmones, kurie garsina savo gimnaziją gerais darbais, įvairiais
pasiekimais, laimėtais projektais, olimpiadomis ir konkursais.
III. Linkėjimus sau ir kitiems norėčiau išreikšti Minesotos
raštingumo tarybos užrašytos istorijos žodžiais: „Auštant
vaikščiodamas paplūdimy senis priekyje pastebėjo jaunuolį,
kuris rinko jūros žvaigždes ir mėtė jas į jūrą. Pagaliau
pasivijęs jauną žmogų, jis paklausė, kodėl šis taip daro.
Pastarasis atsakė, kad išmestos į krantą jūros žvaigždės žus,
jei bus paliktos iki rytmečio saulės. „Paplūdimys driekiasi
ištisas mylias, ir jame yra milijonai jūros žvaigždžių, paprieštaravo senis. – Kaip šios pastangos gali kažką
pakeisti?“ Jaunuolis pažiūrėjo į jūros žvaigždę savo rankoje ir
atsargiai numetė ją į bangas. Jis pasakė: „Tai daug ką
pakeičia jai.“
Tikiu, kad mūsų pastangos gali kažką pakeisti. Mūsų
keliuose daug jūros žvaigždžių, ir nuo to, kaip su jomis
pasielgsime, priklausys mūsų augimas. Geriausias sprendimas, kurį galime priimti, tai atkreipti dėmesį į tas jūros žvaigždes,
kurias pamatysime. Jeigu pasieksime visus, kam esame reikalingi, pakeisime jų ir savo gyvenimą.

6

Kalbiname Rasą Paukštytę, vokiečių
kalbos mokytoją, metodinės grupės pirmininkę.
Šiuolaikiniame pasaulyje jaunas žmogus privalo mokėti
ne vieną užsienio kalbą, o kelias, tik tada jam atsivers
didesnės studijų ir darbo galimybės, galės sėkmingiau
vystyti savo verslą, bendrauti ir pažinti visą pasaulį. Nieko
nėra smagiau kaip keliauti ir su žmonėmis bendrauti jų
gimtąja kalba. Yra žmonių, kurie moka po keturias ar net dar
daugiau užsienio kalbų. Deja, labai liūdna, kad anglų kalba
užgožia visas kitas kalbas ir antrosios užsienio kalbos
gimnazistai mokosi nenoriai. III – IV klasėje tik vienas kitas
gimnazistas pasirenka mokytis rusų arba vokiečių kalbas, o
juk tai - puiki galimybė dar mokykliniame suole pasiekti B1
arba B2 kalbos mokėjimo lygį. Kai kuriose Lietuvos
gimnazijose mokiniai mokosi netgi lotynų kalbą, kuri
praverčia pasirinkus filologijos arba medicinos studijų
programas. Panevėžio miesto gimnazijose mokiniai III
klasėje pradeda mokytis netgi trečiąją užsienio kalbą, net ir
retas kalbas – ispanų, italų, prancūzų. Tad labai gaila, kad
„Minties“ gimnazistai, baigę pagrindinės mokyklos kursą,
visai atsisako antrosios užsienio kalbos.
Rusų ir vokiečių kalbos mokytojos siekia populiarinti
antrąją užsienio kalbą. Mokiniams, susidarantiems
individualų ugdymo(si) planą, yra aiškinama apie šių kalbų
reikšmę darbo rinkoje, renkantis mainų programas,

plėtojant ryšius su Rytų ir Europos valstybėmis. Tikimės, kad
šių kalbų ateityje mokiniai mokysis savarankiškai ir išmoks
dar kelias užsienio kalbas.
Rusų kalbos mokytojos Z. Morkūnienės iniciatyva jau
trečius
metus
miesto
8–10
klasių
mokiniams
organizuojamas II-osios užsienio kalbos dainos konkursas.
Šių metų balandžio pabaigoje gimnazijoje vyko smagus
renginys „Muzikinė mintis“. Šiame konkurse varžėsi solistai
ir ansambliai, dainuojantys rusų, vokiečių ir prancūzų
kalbomis. Iš solistų geriausiai pasirodė ir I-ąją vietą laimėjo
Vytauto Žemkalnio gimnazijos mokinė Ginta Tomkevičiūtė,
prancūzų kalba atlikusi dainą „La valse de Vienne“ („Vienos
valsas“). Ansamblių grupėje nugalėtoja tapo Panevėžio 5osios gimnazijos grupė „Muzikos studija“ su savo daina
“Весенняя песня“ („Pavasarinė daina“). „Minties”
gimnazijos merginų ansamblis laimėjo III–ąją vietą, atlikęs
dainą „Если в сердце любовь“ („Jeigu meilė širdyje“).
Ansambliui vadovauja muzikos mokytoja Eglė Šarauskienė.
Atmosfera renginio metu buvo smagi, solistai ir grupės
turėjo palaikymo komandas, tačiau plojimų negailėjo ir
konkurentams, nes nuostabūs muzikos grasai ir dainos
sužavėjo visus žiūrovus, o renginio vedėjai taip pat
nestokoja įspūdžių. Matui Bernadickui ir Ignei Petraitytei tai
buvo nauja ir kitokia patirtis.
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Nuo kovo pabaigos, mūsų gimnazijai paskelbus respublikinio
rašinių konkurso apie gyvybę nuostatus, pagal elektroninį
adresą ėmė kauptis darbai. Tad konkurso rašinių vertinimo
komisijai teko nelengva misija – objektyviai išrinkti verčiausius
laureatų vardų. Juk darbų iš viso gauta net 46 rašiniai, o 20 – iš
mūsų gimnazijos.
Baigiamasis renginys vyko Vežimo teatre, kur susirinko ne tik mūsų, bet
ir kitų gimnazijų mokiniai. Štai mūsų abiturientė Akvilina Stankevičiūtė teigia:
„prasidėjus apdovanojimams, labai nustebau užėmusi antrąją vietą. Taip pat labai
netikėta buvo, kai A. Simėnas, J. Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centro vadovas, pranešė, jog mano
darbas buvo atrinktas kaip pilietiškai brandžiausias. Tai labai dideli įvertinimai, skatinantys nesustoti ir kurti
toliau“. Be Akvilinos Stankevičiūtės iš IVc klasės, buvo puikiai įvertinti šių mūsų gimnazistų, konkurso laureatų
darbai: Justo Baltuškos iš IIa kl., Viktorijos Likaitės iš Ia kl., Olivijos Barzdaitės iš IVc kl., Klaudijos Vaičekonytės
iš IVa kl. Paminėti kaip įdomesni Juro Nauronio, Ivetos Kviliūnaitės, Rasos Skudžinskaitės, Rasos Voitechovič,
Modestos Bistrovaitės rašiniai. Džiugu, kad mūsų organizuojamą tokį svarų pagal mintis konkursą remia ir
palaiko ne tik Švietimo skyrius, kurio specialistė Minolė Petronytė-Kairienė gražiai palinkėjo konkursui
gyvuoti, bet ir VŠĮ Kraujo centro Panevėžio filialas bei jau minėtas J. Urbšio visuomeninės minties ir kultūros
centras. Rėmėjai taip pat apdovanojo įdomių rašinių autorius. Tiek renginio vedėjai abiturientai Alanas
Žardeckas ir Iveta Gelžinytė, tiek apdovanojamaisiais bei jų mokytojais pasidžiaugęs ir prizus teikęs gimnazijos
direktorius Egidijus Samas ne kartą citavo garsių žmonių mintis apie gyvybę ir linkėjo konkurso dalyviams
sėkmės. Be abejo, mokytojo paskata kurti svarbi, juk net 18 pedagogų konsultavo moksleivius. Džiaugiamės
mūsų gimnazijos mokytojomis, kurios skatina dalyvauti tokiuose renginiuose, tai Adelė Samuolienė, Eglė
Noreikienė, Danguolė Smalinskienė, Nijolė Krivickienė ir Emilija Gedraitienė. Po apdovanojimų visi džiaugėsi
pamatę originalų ir dėl formato, ir dėl ukrainiečių kalbos Kijevo lėlių teatro spektaklį “Ukrainietiški
perdainavimai”. Po to atvykusiems svečiams buvo sudaryta galimybė susipažinti su miesto turtingiausia dėl
leidinių ir unikalia pagal architektūrą G. Petkevičaitės – Bitės biblioteka. Mums, abiturientams, buvo džiugu
paskutinį kartą dalyvauti tokiame renginyje.
Leta Remeikytė, IVd klasė
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Šaukiam garsiai – Mūs tėvynė!
Ilgimės tavęs labai.
Mūsų šaknys čia išlikę,
Teišliks jos amžinai.
Mes čia gimėm ir užaugom,
Emigruoti jei ir teko mums,
Tik iš ilgesio tėvynei –
Ir sugrįžom Lietuvon…
Sakom garsiai – Lietuva – mūs šalelė mylima.
Oksana Garuckaitė, Ia klasė

Šįryt išaušo pavasaris
Ir skleidžias malonūs kvapai
Mes pakilsim į dangų
Ten kur paukščiai skrieja laisvai
Metas pradėti pirmuosius darbus
Elgtis kaip naujai prabudusiam
Tegul gamta tveria grožį nematytą
Ir tegul paukšteliai saugo tai
Savo laisvąja dvasia...
Kasparas Rašimas, IVd klasė

Šių metų Poezijos pavasario gimnazijoje intencija –
akrostichai Lietuvos jubiliejui. Tad čia tik kelių
gimnazistų kūrybiniai bandymai.

Gimnazijos biblioteka sveikina geriausius šių mokslo metų skaitytojus:
Veroniką Palionytę IIId, Dovilę Vasiliūnaitę IIId, Viktoriją Kraujalytę IIId, Mildą Lileikaitę IIIb,
Svają Čiurlytę Id, mokytoją Eglę Noreikienę.
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Daugelio tėvų mintys apie vaikų brandą kelia nerimą. Aš
pasitikiu mokykla. Jums galbūt kils klausimas, iš kur tokie teiginiai,
kai pastaruoju metu mirga antraštės apie pasenusią ir niekam
tikusią švietimo sistemą, besirengiančią kardinalioms, beje,
besitęsiančioms ne vieną dešimtmetį, reformoms. Šis teiginys apie
mano atradimą, džiaugsmą ir nuostabą – Panevėžio miesto
„Minties“ gimnaziją.
Dažnai mūsų visuomenėje girdimas klausimas, ar mūsų
valstybėje, mieste yra nors viena mokymo įstaiga, kuri pajėgi
ugdyti, kuri ugdo vakarietiškos mąstysenos žmogų: laisvą
asmeniniuose pasirinkimuose, motyvuotą, pilnavertę asmenybę?
Taip, Panevėžio mieste yra. Tai „Minties“ gimnazija. Dažnas užduos
klausimą: kokia tai gimnazija? Gal jūs sumaišėte su Juozo
Balčikonio ar kita aukštų reitingų gimnazija. Ne, visgi tai „Minties“
gimnazija. Gimnazijos pavadinimas labai tinka pačiai mokymo
įstaigos ugdymo koncepcijai, kur ugdomas laisvas, atsakingas,
tolerantiškas jaunas žmogus. Svarbu turėti teisingą strategiją, kaip
ugdyti jauną žmogų
Mano sūnus „Minties“ gimnazijoje mokosi pirmus mokslo
metus. Jau pirmaisiais mokymosi mėnesiais sūnus stebino
atsiradusia mokymosi motyvacija, svajonėmis apie ateitį, gera
nuotaika ir platesniu požiūriu į pasaulį. Mane pačią žavi labai gera
gimnazijos atmosfera, mokytojų ir mokyklos vadovo bendravimo
kultūra, tolerantiškas dėmesys kiekvienam žmogui. Mūsų jaunoje
valstybėje dabartiniais „laukinio kapitalizmo“ laikais dažnai trūksta
elementarios žmogiškos tolerancijos ir pagarbos. O gimnazijos
bendruomenėje viskas priešingai: tolerancija ir pagarba – tai
prioritetinės elgesio savybės. Pasekmės neįtikėtinos: mokytojai
šypsosi, myli savo darbą ir laimingi galėdami mokiniams atverti
akis platesniam požiūriui, norui įveikti mokymosi sunkumus. Aš
pati ne kartą dalyvavau gimnazijos pamokose, kad galėčiau
įsitikinti, ar neklystu. Mano nuostabai, tai geriau nei įsivaizdavau.
Manau, gimnazijos išskirtinis dėmesys ugdymui, grįstas
tolerancijos ir pagarbos principu, labai aktualus čia
susirenkantiems mokytis moksleiviams, kurių mokymosi
motyvacija, turimi mokslo pasiekimai nėra geriausi.

Nieko nėra paprasčiau ir geriau, kaip ugdyti jau gavus į
gimnaziją motyvuotą ir gabų moksleivį, kai iš karto galima
didžiuotis jo pasiekimais. O kaip išugdyti jauname žmoguje
asmenybę ir motyvuoti jį siekti geresnių rezultatų, jei jis nežino,
kas yra motyvacija? Didžiąją gimnazijos moksleivių dalį sudaro
jaunuoliai, kurie skirtingi, maištingi ir kuriems mokytis niekada
nebuvo įdomu. Didelė jų dalis,
besimokydami „Minties“
gimnazijoje, pradeda tikėti savimi, tampa kovotojais, kuriems
įmanoma pasikeisti, kuriems įmanoma įveikti mokslo sunkumus.
Jau po pirmų mokslo metų daugelio jaunuolių pasiekimai žymiai
pagerėja, jie tampa labiau motyvuoti, pradeda siekti žinių.
Pasekmės puikios – atsiradęs pasitikėjimas patenkinta visų:
mokinių, mokytojų, tėvų, lūkesčius. Tai nepaprasta bendruomenės
patirtis.
Galiu drąsiai teigti, kad tai sektinas pavyzdys žmogaus
asmenybės ugdyme. Tai langas į aukštesnį moralumą ir
vakarietišką mąstyseną. Pabaigoje, sukonkretindama mintis, noriu
pasidalinti atvirų pamokų savaitės, kuri vyko „Minties“ gimnazijoje
2016 m. gruodžio 5-9 dienomis, įspūdžiais. Pradžioje abejojau, ar
tikrai reikalingas tėvų dalyvavimas rengiamose atvirose pamokose,
ar tai neatrodys, kaip perdėtas rūpinimasis ar norėjimas kištis į jau
visiškai baigiančių suaugti mūsų vaikų gyvenimą. Bet galiu
garantuoti – tikrai verta ir labai įdomu. Visų pirma, dalyvavimas
pamokose man sugriovė mitus apie sunkius ar 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 mokymosi 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 – norėjimas pasaulį
padaryti šviesesniu. Kartais atrodo, tai misija – NEĮMANOMA. Bet
nieko nėra neįmanoma, jei turi aiškų tikslą – laimėti kovą.
Mokytojų entuziazmu užsikrečia ir mokiniai, ypač pažintinių dalykų
pamokose, pavyzdžiui, istorijos. Istorijos pamokoje dalyvauja visi ir
netgi aš. Dėstoma pamoka primena įtempto siužeto kino filmą, kur
įvykis seka įvykį, užverda intriga ir aš su nekantrumu laukiu
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 man sužadino norą
pasidomėti 1814-aisiais ir pajausčiau, kad galiu laimėti ir aš. Taip
pamažu laimi, „pabunda“ jaunas žmogus ir ieško, kuria savo ateitį.
Apie tokį ir galima konstatuoti kaip apie brandos keliu einantį.

Kristina Jakubauskienė,
Panevėžio miesto „Minties“ gimnazijos tarybos narė
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TINKLINIO TURNYRAS
„Minties“ TAUREI LAIMĖTI
Šešti metai „Minties“ gimnazija organizuoja
tinklinio turnyrą „Minties“ taurei laimėti. Šiais metais
į varžybas susirinko stipriausi Panevėžio miesto
gimnazijų vaikinai. Įnirtinga kova vyko tarp visų
komandų, nes jėgos pasirodė lygiavertės. „Minties“
taurę laimėjo J.Balčikonio gimnazijos vaikinų
komanda. Antroji vieta teko 5-osios gimnazijos
rinktinei, o mūsiškiai, nugalėję J.Miltinio vaikinus,
užėmė garbingą trečiąją vietą. Labai džiaugiamės
komandos vaikinais: tai Adomas Šilalė, Žygimantas
Grinskis, Domantas Šinkūnas, Rokas Kaušakys, Gvidas
Kepelinskas, Tautvydas Maceina ir Džiugas Pelaitis bei
Mantas Masilionis.

VIRVĖS TRAUKIMO VARŽYBOS
Pirmą kartą mūsų gimnazistai dalyvavo Panevėžio miesto
tarpmokyklinėse virvės traukimo varžybose. Nugalėję jose,
dalyvavome
Lietuvos
mokyklų žaidynių virvės traukimo
finalinėse varžybose. Buvo įdomu išbandyti jėgas su
stipriausiomis Lietuvos komandomis. Puikiai organizuotose
varžybose pasirodėme gerai, šalyje užėmę 11-tąją vietą. Šis
pasirodymas įkvepia ir ateityje siekti dar geresnių rezultatų. Taip
teigia komandos dalyviai: Egidijus Žiulpa, Robertas Kaupys, Lukas
Žulys, Armandas Kazilas, Mantvydas Dubnikas, Žilvinas Kriukovas,
Gytis Bagočiūnas, Laurynas Tirilis ir Milda Lileikaitė. Sveikiname
juos.

„SPORTAS VISIEMS. PALANGA 2017“
Pavasario saulės pavilioti ryžomės dalyvauti festivalyje „Sportas
visiems“ Palangoje. Dalyvavome paplūdimio tinklinio (Žilvinas
Kriukovas, Armandas Kazilas), kvadrato (Gytis Bagočiūnas, Egidijus
Žiulpa, Robertas Kaupys, Aurimas Šaparnis) varžybose. Visa komanda
dalyvavo virvės traukimo varžybose. Milda Lileikaitė savo dalyvavimu
irgi palaikė panevėžiškius. Džiaugiamės nauja patirtimi ir
neišdildomais įspūdžiais gražiausiame Lietuvos pajūrio kurorte.
Milda Masilionytė, Kūno kultūros mokytoja

Balandžio vidury Skaistakalnio parke vyko Panevėžio miesto
Pavasario kroso ir kroso estafečių varžybos. Po atkaklios kovos su 5osios gimnazijos sportininkais mūsų gimnazijos komanda užėmė IIąją vietą. Komandą sudarė: Martyna Jankevičiūtė (IIa kl.), Gabija
Rimšaitė (IIa kl.), Danielė Aleknaitė (IIa kl.), Kornelija Meilutytė (IIb
kl.), Mantas Linkevičius (IVc kl.), Džiugas Pelaitis (IVb kl.), Matas
Šiurskas (IIIb kl.), Mantas Salamanavičius (IIIa kl.). Džiaugiamės

sėkmingai įveikta trasa, nes gimnazistai nepabūgo nei šaltoko oro,
nei varžyboms nepalankaus stipraus vėjo.
Gegužės pradžioje vyko miesto bendrojo lavinimo mokyklų
lengvosios atletikos varžybos. Jose dalyvavo vaikinų komanda, kuri
užėmė III-ąją vietą Panevėžio mieste. Komandos nariai: Mantas
Linkevičius, Džiugas Juška (IV b kl.), Remigijus Jovaiša (Ib kl.),
Justinas Kazakevičius (Ia kl.), Henrikas Volvačiovas (IIIa kl.), Kasparas
Repšys (IIIb kl.), Matas Šiurskas (IIIb kl.)
Giedrė Kraujelienė, Kūno kultūros mokytoja

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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