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Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją Vilmą Rimvydienę
kalbina „Pertraukos“ jaunoji žurnalistė
Karolina Motiejūnaitė.
Kuo galime pasidžiaugti baigdami mokslo metus?
Kokie Jūsų linkėjimai abiturientams, atsisveikinantiems
su gimnazija?

Kas svarbiausia? Baigiame mokslo metus išlydėdami
abiturientus į jau vykstančius egzaminus. Ir Paskutinio
skambučio šventė jau nuskambėjo. Šie metai buvo kupini
mūsų ketvirtokų nuopelnų. Galime paminėti keletą iš jų.
Pirmiausia norime pasidžiaugti Marta Rulyte, kuri istorijos
olimpiadoje miesto etape užėmė garbingą antrąją vietą ir
pateko į dvidešimtuką respublikinėje olimpiadoje. Taip pat
didžiuojamės ir Veronikos Palionytės nuopelnais meninio
skaitymo konkursuose. Neseniai ji dalyvavo Kaune VDU
organizuotame Lietuvos šimtmečiui skirtame konkurse
„Tarp praeities ir ateities“ ir tapo laureate. Miesto
viktorinoje, skirtoje Lietuvos valstybės atkūrimo 100mečiui, gimnazijos rinktinė ketvirtokų komanda iškovojo
pirmąją vietą. Komandą sudarė Živilė Kairytė, Marta Rulytė,
Aurimas Šaparnis, Martynas Čepaitis, Dovydas Vorobliovas
ir Karolis Bušma. Panevėžio krašto kūrėjų tribūnoje
„Nevėžis“ skaitėme ketvirtokių Brigitos Navickaitės,
Ksaveros Urbaitės ir Martos Rulytės kūrybą, tuo
didžiuojamės. O štai Milda Lileikaitė VII respublikinio
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vyresniųjų klasių mokinių rašinio ir esė
konkurse, skirtame Lietuvos 100-mečiui
(beje, rezultatai paskelbti gegužės
mėnesį), laimėjo antrąją vietą.
Mokykloje
nuaidėjęs,
o
jūsų
įspūdžiuose vis dar aidintis paskutinis
skambutis kviečia jus į naujas erdves ir
galimybes
atveriantį
savarankišką
gyvenimo etapą. Drąsiai jį pasitikite,
įgyvendinkite visas svajones, kurkite
savo ir Lietuvos ateitį. Rinkdamiesi
ateities kelius, klausykite savo širdies
balso. Tapkite tuo, kuo svajojate. O
svarbiausia – būkite kūrybingi, laimingi,
atsakingi Lietuvos piliečiai. Linkiu gražių,
į priekį vedančių atradimų.
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Auklėtoja Aušra Sučylienė linki visiems „a“ klasės abiturientams investuoti ne į naujas mašinas, o į
mokslą. Tai labiausiai atsiperkanti investicija. Tad reikia rasti tikruosius prioritetus ir sutikti gerų bendraminčių
gyvenimo kely.
IVa. Per pastaruosius ketverius metus
patyrėme labai daug. Buvo draugysčių,
pykčių, ilgų pašnekesių, vieni kitiems
davėme svarbių patarimų. Buvo ir lengvų, ir
sunkių momentų, kai gelbėdavo ir
džiaugdavosi klasės auklėtoja. Mes
nusprendėme, kad geriausi gyvenimo metai
praėjo šioje gimnazijoje. Net nepajutome,
kaip greitai atėjo laikas atsisveikinti su ja.

Esame be galo dėkingi mokytojų ir visos
bendruomenės kolektyvui, kuris nuolat
buvo šalia. Ateinančiai abiturientų laidai
linkime rimties ir susikaupimo, bet, žinoma,
nereikia užmiršti laisvalaikio - mėgautis
mokyklos teikiamomis galimybėmis ir
išnaudoti kiekvieną dieną
joje. Mes
džiaugiamės
buvę
tikri
gimnazijos
bendruomenės nariai. Dalis mūsų tikrai

tapo brandesni kaip mintiečiai. Net
auklėtoja Aušra Sučylienė nustebo, kad
galime susitelkti ir kažką kartu nuveikti, kai
norime. Džiugu, kad savo futbolo
pasiekimais gimnazijos istorijoje išliks
Mantas ir Matas. Meniškosios Diana ir
Roberta ir kitus užkrėtė noru matyti aplinką
kitomis spalvomis. Šiaip mes nuoširdūs ir
vis dar ieškantys, kas svarbu, o kas svarbiau.
Karolina Maigytė

Auklėtoja Vilma Montvilaitė linki ir toliau eiti kryptingai į teisingą tikslą, kad nebūtų per lengva, nes
kils noras sužvaigždėti, ir kad nebūtų per sunku, nes bus pavojus suklupti ir nusivilti. Suvokite visur ir visada esantys
vietoje ir laiku.
IVb. Kai atėjome į šią mokykla, būtent mūsų
klasėje
buvo
didžiausias
merginų
kolektyvas. Tačiau einant metams tai
gerokai pasikeitė. Prisiminus devintąją
klasę, kai visi kartu buvome, kai kūrėme
bendrai, sukyla keisti jausmai, kadangi

dabar to nebėra. Neslėpsime, mūsų klasė
labiausiai iš ketvirtų klasių prisideda prie
mokyklos renginių organizavimo. Tuo
galime didžiuotis. Smagu, kad mūsų klasė
yra geriausiai besimokanti. Mums, be
abejonės, įdomu, kur pasisuks klasiokų
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keliai po gimnazijos. Ši mokykla ir klasės
kolektyvas vienareikšmiškai yra geresnis nei
buvusios aštuntos ar ketvirtos klasės
kolektyvai progimnazijose, todėl tai labai
džiugu. Labai smagu, kad šioje mokykloje
gavome galimybių tapti šauniais ir
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pavyzdiniais mokiniais: be mūsų neapsiėjo
protmūšiai, olimpiados, parodos, projektai.
Negalima nepaminėti išskirtinio atvejo –
Martos
dalyvavimo
„Tūkstantmečio
vaikuose“ net du kartus. Taip kėlėm

mokyklos prestižą šalyje. O mūsų aktyvistės
Marta, Živilė, Rūta, Inga daug išvardintų.
Kūrybingosios Brigita, Ksavera, Inga, Milda
išdrįso atverti savo pasaulių duris. Meilė –
renginių vedėja, gebanti sukurti jaukią

atmosferą bet kokiu atveju. Vaikinai – kūno
kultūros mokytojos numylėtiniai. Skautai
dar ne į vieną renginį kviesis Živilę ir Edgarą.
Net nekuklu darosi tiek vardyti.
Klasės kolektyvas

Auklėtoja Irmina Urbonienė linki eiti tikru savo keliu, pajusti gyvenimo pilnatvę. Kiekvienam atskirai
ir visiems kartu taria: „Būkite tolerantiški. Kur bebūtumėte, kur benuvestų gyvenimo kelias, likite ištikimi sau,
neišsižadėkite svarbiausių žmogui dalykų!“
4c. Mūsų klasėje tuos ketverius metus
susikūrė nuostabi atmosfera. Klasė gal ir
nėra pati tobuliausia, nes, kaip ir visur,
buvo pykčių, ginčų. Tačiau per visus metus
išmokome
pakantumo
ir
nesavanaudiškumo. Buvo, be abejo, daugybė
gražių akimirkų, kurios ilgam išliks mūsų
atmintyje. Galbūt tik šiais metais
suvokėme, kad mūsų keliai pasuks į
skirtingas puses ir teks atsisveikinti, bet

būtent tai supratę šiais metais stengiamės
dalyvauti visur, prisidėti prie renginių kartu
su kitomis klasėmis. Turbūt labiausiai iš
klasės visi pasiilgsime auklėtojos, kuri dėl
mūsų stengdavosi, paslapčiomis traukdavo
iš bėdos. Ji myli mus kaip mama. Dabar
mūsų klasė – jau subrendę žmonės. Per
ketverius metus nemažai mąstę, šiemet
visgi pajutome, kad ne viską išnaudojome
per tą laiką. Tikrai dalis mūsų, jei būtų tai

anksčiau supratę, elgtųsi kitaip. Deja, laiko
nesugrąžinsi ir, kaip toje dainoje,
„nepasuksi laiko atgal“. Tikimės visi gauti
atestatus, juk kai kuriuos egzaminus
išsilaikėme dar prieš Paskutinį skambutį.
Mūsų klasei kaip kolektyvui daug davė
Vaiva. Nustebino Rugilės branda. Džiugu dėl
Viktorijos ir daugelio kitų. Tikimės sėkmės.
Sandra Glindaitė

Auklėtoja Danutė Anciukevičienė linki daryti tik tai, kas patinka.
Kas daroma su meile, išeina geriausiai.
IVd. Mūsų klasė visuomet buvo labai smagi
ir draugiška, sutarėme puikiai. Mūsų
auklėtoja tiko mums: labai smagi, visuomet
užjaučia ir padeda, žinoma, ir pabara kaip
mama. Galime didžiuotis, kad visi giname
vienas kitą. Mokomės tikrai neypatingai
gerai, bet mūsų klasėje išties yra meniškų
žmonių, kurie sugeba ne tik atskleisti savo
talentus, bet ir gali dar gerai mokytis. Kai
baigsime šią mokyklą, bus labai gaila palikti
tikrai labai šaunius mokytojus, pas kuriuos
visuomet norėsis grįžti. Ši mokykla mus

sušildė ir padėjo atsiskleisti visomis
pusėmis. Labai džiugu, kad teko tokia garbė
būti šios mokyklos dalimi. Šiandien „d“
klasė – tai vis dar ieškančių savęs jaunų
žmonių būrys. Daugelis ketina išbandyti
save darbo rinkoje, o ne aukštųjų mokyklų
auditorijose. Tikrai, daugeliui dar reikia
susivokti,
pasitikrinti
ir
apsispręsti.
Džiaugiamės, kad su mumis buvo Ridas,
kuris, galima sakyti, gimnazijoje išsiskyrė
kaip atstovaujantis gimnazistus ne tik
Gimnazijos taryboje, bet ir daugelyje
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renginių. O ir kasdienybėje dažnai buvo
mokytojų rankos. Nerimstanti Veronika,
unikali savo kūrybiškumu, gal dar kažkuo
nustebins ir bendruomenę. Džentelmeniškumu, solidumu išsiskyrė Gytis,
Kostas, Tomas, Mantas, Aleksas. Tikrai
esame savimi ir gimnazijoje galėjome
atsiskleisti. Tikimės, kad mes visuomet
būsime čia laukiami.
Veronika Palionytė
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Mokykla, ar ji pradinė, ar progimnazija, ar
gimnazija, pajaučia gyvavimo pilnatvę tik
sujungusi mokinius, mokytojus, tėvus ir
bendraminčius ar partnerius į vieną būrį.
Tokį džiugų jausmą paskutinį balandžio
ketvirtadienį
išgyveno
„Minties“
gimnazijos direktorius Egidijus Samas,
sveikindamas visus, susirinkusius į
gimnazijos aktų salę, į Padėkų vakarą.
Tradicinis
bendruomenės
renginys
vainikavo kolektyvo mokslo metų veiklą.
„Vienas gražiausių lietuviškų žodžių yra
žodis AČIŪ,“- sakė pradėdamas renginį
gimnazijos vadovas Egidijus Samas. O kiek
kartų šis žodis skambėjo per tą vakarą,
sunku būtų ir suskaičiuoti. Juk galima
džiaugtis ir dėkoti, kad gimnazistai siekia
mokslo aukštumų, puikiai pasirodo
olimpiadose, konkursuose, projektuose.
Smagu, kad abiturientė Marta Rulytė,
mieste užėmusi II-ąją vietą, puikiai
atstovavo miestui 28-ojoje respublikinėje
istorikų olimpiadoje, o Jaunųjų filologų
konkursui įdomų darbą, išsiųstą į šalies
konkurso etapą, pateikė trečiokės Arneta
Liberytė ir Iveta Kviliūnaitė ir kad antrokas
Martynas Jakubauskas miesto Dailės
olimpiadoje užėmė III-ąją vietą. Galima čia
vardinti ir vardinti gimnazistų mokslo,
meno, sporto, savanoriškos veiklos
pasiekimus, kurie buvo pagarsinti šio
renginio metu. Visiems padėkota, net
gimnazijos pagalbinis personalas įvertintas
už puikų aplinkos, kuria didžiuojasi
gimnazija, prižiūrėjimą.

Padėkos teiktos mokytojams, ruošusiems
mokinius
olimpiadoms,
konkursams,
projektams. Net ir gimnazistų tėvai,
įsijungę į veiklą, nebuvo pamiršti. Juk
„Minties“ gimnazijos devizas, kad čia
„...svarbus kiekvienas“, tad padėkota ir
jiems. Tačiau visi labiausiai laukė iškiliausių
įvertinimų, kas bus Metų pirmokas, Metų
antrokas,
Metų
trečiokas,
Metų
ketvirtokas, Metų mokytojas, Metų
mintietis ir Metų pilietiškiausias gimnazijos
bendruomenės
narys.
Nominantų
rinkimuose dalyvavo visi, tad gausiais
plojimais pasitikti visi nominantai. Dar
didesnė
įtampa,
kas
bus
Metų
pilietiškiausias, nes šio titulo gali siekti bet
kuris bendruomenės narys. Čia niekas
negalėjo konkuruoti su abituriente Marta
Rulyte, puikia gimnaziste, protmūšių
organizatore... Tad renginio svečias,
„Minties“ gimnazijos bičiulis Seimo narys
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Povilas Urbšys apdovanojo nominantę ir
negailėjo gerų žodžių Martai. Jam antrino
ir renginio viešnia Viktorija Polzunovaitė,
buvusi mintietė, nuoširdžiai prisimindama
šią gimnaziją - jaukius antruosius kiekvieno
vaiko namus. Kuo toliau - tuo įtampa
didesnė. Juk tapti Metų mokytoja – tai
didelė atsakomybė. Ne veltui šį kartą
Metų mokytojos vardu nominuota
geografijos
mokytoja
Rimalda
Vitkevičienė. Tai ji atkakliai ir atsakingai
inicijuoja įvairias pilietiškas veiklas ypač
šiais metais, minint Lietuvos 100-mečio
jubiliejų. Dar aktualesnis Metų mintiečio
titulas. Juo įvertinta kūno kultūros
mokytoja, sporto entuziastė Milda
Masilionytė. Na, o staimena visiems buvo
nominacija „Metų staigmena“. Kitaip
nepasakytina apie „Minties“ gimnazijos Ia
klasę. Joje mokosi vien vaikinai, bet
išradingesni už kitus, gebantys nustebinti
originaliais sveikinimais per šventes visą
bendruomenę. Tad ir jie Padėkų vakaro
nominantai. Na, o koks vakaras be geros
muzikos? Padėkų vakarą papuošė ir gražių
emocijų pripildė Vytauto Mikalausko
menų gimnazijos atlikėjai, muzikantai ir
solistai. Tai vienas iš miesto kolektyvų, su
kuriais
„Minties“
gimnazija
bendradarbiauja. Vakaras, kaip ir dera,
baigėsi ilgiausiais plojimais, fotografų
blykstėmis ir gėlių jūra. Gera būti tokios
šaunios bendruomenės dalimi.
Lietuvių kalbos mokytoja E. Gedraitienė
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RIMALDA VITKEVIČIENĖ – METŲ MOKYTOJA
MILDA MASILIONYTĖ – METŲ MINTIETĖ
 I klasės
KRISTINA ŠČERBINSKAITĖ, Ic klasė – METŲ PIRMOKĖ
SILVIJA JAKUTYTĖ, Ic klasė
KAROLINA MOTIEJŪNAITĖ, Ic klasė
 II klasės
IGNĖ PETRAITYTĖ, IIa klasė – METŲ ANTROKĖ
REMIGIJUS JOVAIŠA, IIb klasė
DEIMANTAS VAITKEVIČIUS, IId klasė
 III klasės
TAUTVYDAS ŠIMONIS, IIIb klasė – METŲ TREČIOKAS
GINTARĖ PRIKOTSKYTĖ, IIIb klasė
EGIDIJUS BABIČIUS, IIIa klasė
 IV klasės
MEILĖ VAIČIŪNAITĖ, IVb klasė – METŲ KETVIRTOKĖ
MARTA RULYTĖ, IVb klasė
VERONIKA PALIONYTĖ, IVd klasė
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Kaip vertini Padėkų vakaro renginio tradiciją?
Tai labai gražus renginys, jis tikrai turėtų vykti kitais, dar kitais metais. Jo
metu tarsi iš šalies pamatome nuveiktus gerus, naudingus gimnazijai darbus,
ko neįmanoma pamatyti kasdienio pamokų ritmo metu.
Kuo džiaugiesi, tapusi Metų nominantė?
Džiaugiuosi nuostabiausiais mokytojais bei draugais, kurie mane moko,
palaiko ir skatina siekti aukštumų. Be jų tikrai nebūčiau pasiekusi tiek daug ir
nebūčiau tuo, kuo esu dabar, Metų Pirmoke.
Ką planuoji ateičiai kaip Metų nominantė?
Konkrečiai nieko neplanuoju, mėgstu daugelį dalykų daryti ekspromtu,
tačiau tikrai žinau, kad nesustosiu savęs tobulinti. Norėčiau lygiuotis į
geriausius pavyzdžius.
Ko palinkėtum visiems mintiečiams baigiantis mokslo metams?
Visiems mintiečiams palinkėčiau niekada nepasiduoti ir siekti aukštumų,
kad ir kokių kliūčių pasitaikytų, pasitikėti savimi ir niekuomet neužmiršti
„Minties“. Vasara tebūna įspūdinga, pilna įvairių patirčių.

Kaip vertini Padėkų vakaro renginio tradiciją?
Man ši tradicija yra svarbi, nes dauguma mokyklos mokinių yra
apdovanojami. Mano manymu, ši tradicija yra labai gražus ženklas, padėka
mokyklos mokiniams už nuveiktus darbus. Juk kai kuriems tai būna pirmą
kartą gyvenime.
Kuo džiaugiesi tapusi Metų mintiete?
Džiaugiuosi, kad dar stipriau įsitikinau, kokie esame svarbūs visai
bendruomenei. Taip pat džiaugiuosi, kad mano širdyje dar labiau įsitvirtino
meilė mokyklai. Tai kartu ir įpareigojimas ateity neapvilti bendruomenės.
Ką planuoji ateičiai kaip metų nominantė?
Planuoju dar labiau įsilieti į gimnazijos veiklą, renginius, daugiau
bendrauti, veikti kažką naudinga su mokytojais ir mokiniais. Aišku, neapleisti
mokslų.
Ko palinkėtum visiems mintiečiams, baigiantis mokslo metams?
Linkiu siekti savo užsibrėžtų tikslų, svajoti ir būti laimingiems! Linksmos ir
saugios vasaros!

Kaip vertini Padėkų vakaro rengimo tradiciją?
Labai graži tradicija, tikiuosi, ji dar tęsis ilgai ir bus nominuota vis daugiau
šaunių mokinių. Jų tikrai netrūksta mūsų gimnazijoje.
Kaip jautiesi būdamas įvertintas kaip Metų trečiokas?
Netikėtas įvertinimas. Esu labai dėkingas, kad būtent man
suteiktas toks garbingas titulas.

buvo

Ką palinkėtum mintiečiams?
Linkiu, kad toliau tęstų tokias gražias tradicijas ir garsintų mokyklos
vardą.
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Kaip vertini Padėkų vakaro rengimo tradiciją?
Šis renginys vainikuoja visus mokslo metų renginius. Labai šiltas, jaukus
gimnazijos bendruomenės vakaras. Labai daug gražių žodžių, konkrečių
įvertinimų, nė viename renginyje tiek gėrio nebūna. Kaip sako gimnazistai,
„super renginys“.
Kuo džiaugiesi tapusi Metų ketvirtoke?
Labai džiaugiuosi, kad mokiausi „Minties“ gimnazijoje. Juk atėjau tik prieš
dvejus metus, bet atradau čia kaip savus jaukius namus. Atrodo, išnaudojau
visas savo pasirinktas galimybes. Aišku, jų yra žymiai daugiau, bet aš kalbu
apie save. Ir man visada rūpėjo, kas dedasi gimnazijoje, labiausiaipopamokinė veikla.
Su kuo sieji ateitį?
Pirmiausia labai laukiu brandos egzaminų rezultatų. Na, svajoju, jei
pavyks šiemet įstoti, studijuoti su medicina ar biotechnologijomis susijusius
dalykus. Jei nepavyks, metus dirbsiu, po to vėl bandysiu.
Ko palinkėtum visiems mintiečiams?
Džiaukitės kiekviena diena. Tegu šypsena Jūsų veide būna kaip mintiečio
skiriamasis ženklas.

Sveikiname. Kaip jaučiatės pelniusi tokį garbų apdovanojimą?
Manau, kad mūsų gimnazijoje dirba labai daug gerų mokytojų. Šį vardą
dalinuosi su visais gimnazijoje dirbančiais mokytojais. Visi jūs esate Metų
mokytojai.
Kokiomis mintimis apie savo gimnaziją norėtumėte pasidalinti ta proga?
Kuo išsiskiria mūsų gimnazija iš kitų mokyklų? Sunku atsakyti. Gal geriau į
tą klausimą atsakytų mokytojai, dirbantys dviejose mokyklose. Mūsų
gimnazijos veikla labai įvairi. Nežinau, ar tai blogai, ar gerai. Tik kartais
nežinome, ką daro kiti mūsų kolegos. Džiugina, kad mokytojai yra draugiški.
Nė vienas nėra atsisakęs padėti kokiu nors klausimu. Reikia paskatinti
mokinius būti iniciatyvesnius. Gal reikia jais labiau pasitikėti.
Ko palinkėti?
Ir mokiniams, ir mokytojams linkiu to paties – ieškoti savo kelio. Ne tik
svajoti, bet ir stengtis tas svajones įgyvendinti. Nebijoti suklysti. Svarbu
nebūti abejingam savo artimui, kolegai ir aplinkai.

Jos mintis užrašė gimnazistas Darijus Stašys

Labiausiai suprantu esanti įvertinta už sporto tradicijų puoselėjimą
bendruomenėje. Džiaugiamės visi, kad gyvename sveikai ir aktyviai. Baigiasi
dar vieneri mokslo metai. Be abejo, pirmiausia noriu pasidžiaugti sporto
pasiekimais. Juk per metus vyko tiek daug sporto varžybų, turnyrų, projektų.
Pirmą kartą gimnazijoje surengtas Futbolo čempionatas. Dalyvavo visų klasių
rinktinės. Maloniai nustebino pirmokai. Jie užėmė pirmąją vietą. Mieste
gimnazijos futbolininkų komanda užėmė III vietą. Neatsiliko ir tinklininkai.
Organizuojamoje miesto mastu „Minties“ taurėje jie užėmė III vietą. Pirmą
kartą vyko ir paplūdimio turnyras. Dalyvavo gimnazistai Aurimas, Karolina.
Žilvinas. Na, o virvės traukimo varžybose užėmėme II vietą. Nebeminiu čia nei
Šeštadienio rytmečio, nei „100 startų Lietuvai“... Netikėtai užklupta klausimų
apžvelgiau tik nedidelę dalį sporto veiklų. Stengiuosi dirbti, uždegti idėjomis
visus. Taip dirba ir mano kolegės. Tikrai džiaugiuosi, kad bendruomeniškumą
jautė ir gimnazistai. Jie ne tik dalyvavo, bet ir kovojo dėl vietų visose
varžybose. Išskirtinai sėkmės gyvenime linkiu IVb klasės vaikinams.
Nominantų mintis užrašė Viktorija, Gabrielė, Mantas, Darijus

7

Leidžia Panevėžio „Minties“ gimnazijos gimnazistai ⟣⟣⟣ 2018 m. birželis Nr. 4 ⟣⟣⟣

Nuo rugsėjo 1 d. „Minties“ gimnazija moksleiviams į ugdymo
procesą įtraukia novatoriško verslumo (inovatyvių technologijų,
robotikos, ekonomikos) sampratą. Tam pritarė Savivaldybės
taryba.
Mūsų gimnazistai gali rinktis bent vieną mokslus papildantį
dalyką. I-II klasės gali rinktis robotiką, socialiai atsakingą verslą,
intelektinių produktų kūrimą, e-verslo sprendimus ar tikslinį
programavimą. Vyresnieji, sudarydami ar papildydami ugdymo planus III-IV klasėse, gali rinktis robotiką, inovacijų
ir intelektinės nuosavybės valdymą, programavimą, verslo organizavimą. Neformaliojo švietimo užsiėmimų dalis
irgi galės būti siejama su novatoriško verslumo gebėjimais. Tai tokios programos: robotika, medijos, 3D
sprendimai, mobiliosios aplikacijos ar kūrybinio mąstymo lavinimas. Labai tikiu, kad novatoriško verslumo
elementų įgyvendinimas moksleivius skatins aktyviau, plačiau domėtis gamtos ir technologiniais mokslais,
inovatyviomis technologijomis, robotika, ekonomika, verslumo organizavimu. Kad centras jau rudenį pradėtų
veiklą, gimnazijoje per vasarą vyks paruošiamieji darbai pirmo aukšto šešiuose kabinetuose. Tad vėl naujienos nuo
rugsėjo ir mokiniams, ir mokytojams.
Egidijus Samas, gimnazijos direktorius

Žinom, kaip ir kuo
gyvenam
Balandžio pabaigoje Vilniuje, Lietuvos vaikų ir
jaunimo centre, vyko kasmetiniai „Žaliojo kilimo
apdovanojimai“. Auksiniais, sidabriniais ir
žaliaisiais sertifikatais buvo įvertintos ugdymo
įstaigos – programos „Darni Mokykla“ dalyvės,
savo idėjas pavertusios reikšmingais, sėkmingai
veikiančiais projektais, propaguojančiais sveikos
mitybos, atsakingo vartojimo bei resursų
taupymo įpročius. Tai įstaigos, teikiančios
prioritetą, kad būtų skatinamas fizinis aktyvumas
ir „žaliasis“ transportas, aplinkosauga, sveika
ugdymo įstaigos aplinka bei bendruomenė
šviestųsi darnaus vystymosi temomis. Mūsų gimnazija pelnė garbingą
„Žaliąjį
sertifikatą“:
moksleiviams,
mokytojams,
kitiems
bendruomenės nariams rūpi aplinka, kurioje jie gyvena. Jie tiksliai
žino, kokią naudą teikia atsakingas vartojimas bei rūšiavimas,
supranta sveiko gyvenimo būdo privalumus ir didžiuojasi žaliąja
gimnazijos aplinka. Tad Darnaus vystymosi tikslus sieksime įgyvendinti
dar akivaizdžiau ir kitais mokslo metais.
Redita Šarapijevienė, „Darnios mokyklos“ programos gimnazijoje vadovė
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PIRMOKŲ MINTYS
„Minties“ gimnazija kaip labirintas: tiek išplanavimu, tiek
mokymu joje. Ieškai ir randi. - MANTAS KALENDA
Mūsų gimnazija – tai laisva erdvė tobulėti: laikomasi
programų, bet atsižvelgiama į mokinius. Tai mokinių siekiais
paremta veikla. - SILVIJA JAKUTYTĖ
Ši gimnazija tikrai labirintas, kuriame pilna veiklos ir
kuriama gera nuotaika. - TADAS MATIJOŠIUS
Man ši gimnazija geriausia: įdomi iš išorės, spalvingu
vidumi, mokymusi pagal siekius ir supratimą. Visur padeda
puikūs mokytojai. - NEDAS VAIČEKONIS

Gimnazija išsiskiria šiltais mokinių ir mokytojų santykiais.
Gali jaustis savimi. Ir grožėtis aplinka. AIVA VALČIUKAITĖ
Tai mokykla, kuri padeda. Visada gali plėsti žinias ar
pasivyti, jei ko nesupratai ar neišmokai. - AUGUSTAS
MIKULSKIS
Ši gimnazija ugdo žmogų. Be pamokų padeda
konsultacijos, popamokinė veikla. Tai reikalinga ir naudinga.
- GERDA GEDVILAITĖ

Gimnazistai jau mokykloje turėtų pradėti planuoti savo karjeros kelią. Juk taip svarbu išsiaiškinti, koks esi, kokie tavo
gebėjimai, siekiai, norai. Sėkmingam karjeros planavimui mokiniui turi padėti mokytojai, karjeros veiklų koordinatoriai,
auklėtojai ir tėvai. Padedamas jų, mokinys turi išmokti konstruktyviai žvelgti į ateitį: išmokti sistemingai kaupti žinias, lavinti
gebėjimus, ugdytis kompetencijas, padėsiančias rinktis studijų kryptį, profesinę veiklą, bei planuoti savo vietą darbo rinkoje.
Labai smagu, kad šiais mokslo metais auklėtojai ir dalykų
mokytojai stengėsi, kad kiekvienas mokinys galėtų dalyvauti
ugdymo karjerai (UK) renginiuose. Dalis gimnazistų vyko į Kauną,
kur buvo susitikimai su užsienio aukštųjų mokyklų atstovais, taip
pat aktyviai dalyvavo renginyje Vilniuje “Studijų mugė 2018”.
Norint pažinti profesijas iš arčiau buvo aplankytos įvairios miesto
įmonės ir įstaigos: Panevėžio apylinkės teismas, priešgaisrinė
gelbėjimo tarnyba, Šaulių sąjungos A. Smetonos rinktinės štabas,
„Swedbank“ centrinė būstinė Vilniuje, Valstybinė mokesčių
inspekcija, Panevėžio miesto turizmo informacinis centras, UAB
„Ecolinum“, Panevėžio jaunimo darbo centras. Gimnazistai
dalyvavo susitikimuose su teritorinės ligonių kasų darbuotojais ir
aplankė Panevėžio miesto aukštąsias mokyklas - Panevėžio
kolegiją, Kauno technologijos universiteto Panevėžio filialą.
Smagu, kad turėjome aktyviai veikusią ASU klasę, kuri kelis kartus
vyko į A. Stulginskio universitetą. Gimnazijoje vyko tradicine
tapusi Karjeros diena, kurios metu mokiniai galėjo diskutuoti su
įvairių profesijų atstovais ir aukštųjų mokyklų studentais. Jau
pasirinkusieji savo kelią aiškino mintiečiams, kas yra sėkminga
karjeros formulė, kokių savybių reikia, norint kelti gyvenimo ir
karjeros tikslus bei priimti sėkmingus karjeros sprendimus. Dabar
apsisprendimo metas ketvirtokams. Visi gimnazijos mokytojai
abiturientams linki pasirinkti tą karjeros kelią, kuris veda
profesinės sėkmės link.
Rasa Paukštytė, UK konsultantė
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Balandžio pabaigoje pliuptelėjęs pavasario šėlsmas atnešė poetinės
gaivos ir į gimnaziją. Pirmasis renginys- Kalbos ir knygos diena „Kaip
gimsta mūsų žodis...“ Svečiuose gimnazijoje – žurnalo “Naujoji Romuva”
redaktorius Andrius Konickis, poetė dzūkė Rita Makselytė ir poetas
Juozas Žitkauskas su nauja dzūkiškai parašytų eilėraščių knyga „Sakyciniai
ir pilniavociniai“ ir juos lydinti miesto renginiuose Komunikacijos centro
„Kalba. Knyga. Kūryba“ vadovė Lionė Lapinskienė. Smagu buvo išgirsti dzūkiška
tarme parašytų eilėraščių, o dar įdomiau, kai poetas Žitkauskas pasiūlė perskaityti
tą patį tekstą žemaitiškai. Ne vienam gimnazijos jaunajam kūrėjui tai buvo kaip kūrybos
pamoka, pokalbis apie tai, kodėl kurti prasminga.
Kitas renginys- susitikimas su poeto Kazio Bradūno dukra Elena Bradūnaite-Aglinskiene. Tai ir intriguojantys įspūdžiai apie
gyvenimo dabartį Kanaruose, ir apie tėčio (poeto dukra jį visą laiką vadino tėveliu) pamokymus vaikams, augantiems po
svetimu dangumi. Be abejo, ir apie poezijos, ir apie meno reikšmę žmogaus gyvenime. Po susitikimo su iškilia moterimi, kuri
šių metų kovą apdovanota Seimo įsteigtu G. Petkevičaitės-Bitės medaliu „Tarnaukite Lietuvai“, priėjęs antrokas Ernestas
Stukas pasidomėjo gyvenimu JAV – viešniai tai buvo gražus jauno žmogaus akiračio atvėrimo pavyzdys. Dar labiau viešnią
nudžiugino gimnazijos Muziejuje parodoje „Žvilgsnis į praeitį“ pamatyta K.Bradūno knyga, išleista tuoj po karo. Viešniai patiko
ir gimnazija, ir gimnazistai.
Trečias renginys – tradicinis „Poezijos pavasarėlis“. Tai kitokia popietė. Eidamas į šį išskirtinį kuriančių žmonių renginį
nesitikėjau tokio kūrybinio proveržio iš savo draugų. Išklausėme visokiausių eilių, pradedant nuo paprastų įspūdžių apie
pavasarį, baigiant sudėtingo turinio eilėmis, skatinančiomis pagalvoti ir apie savo vertybes, gyvenimo prasmę. Juk pirmokai
(Verdijanas Repečka, Timas Navagruckas ar Matas Zabukas, Karolina Motiejūnaitė rašo vienaip, antrokai Žygimantas Grinskis
ir kiti rašo kitaip, trečiokai prabyla metaforiškai, intriguojančiai. Tokia Gabijos Aputytės, Gabijos Liubartaitės, Rasos
Voitechovič, Gabijos Radzevičiūtės ar Erikos Juknaitės kūryba. Įdomiausia Živilės Kairytės, Veronikos Palionytės kūryba.
Pastaroji ir tapo šių metų „Poezijos pavasarėlio“ laureate. Renginį inicijavusi mokytoja Emilija Gedraitienė džiaugėsi, kad kuria
ir gimnazijos mokytojai. Tad klausėmės mokytojos Angelės Vabalienės turtingo poetinio žodžio. Ko gero, tai buvo vienas iš
savičiausių renginių, kokiuose teko dalyvauti gimnazijoje. Tai patvirtina ir renginio akimirkas fiksavusios Aleksandra ir Kristina.
Nedas Vaičekonis, Ignė Petraitytė, Martynas Jakubauskas

Štai ir pluoštas kūrybos

GINTARĖ PRIKOTSKYTĖ, IIIb klasė
Tas šešėlis

RASA VOITECHOVIČ, IIIa klasė
Gyvenimo arklys (Perskaičius J. Biliūną)

Žiūriu į medį, už jo šešėlis,
kurį aš vakar sapnavau.
Tamsi naktis ir baltas kelias,
nutiestas pagal jo šaknis.
Nors dar tamsu, bet laukiu rytojaus,
išauš ir vėl nauja diena,
nušvis ta saulė, ilgai lauktoji,
apšvies ji viską, kas toli.
Nors dar ne rytas,
bet viskas bunda ir saulė teka iš rytų.
Galvoju apie tą šešėlį,
kuris vis dingsta iš akių.
Diena atėjo, tamsa išnyko,
su ja išėjo viskas, kas tamsu.
Ir tas niūrus, baugus šešėlis,
kurio pamiršti negaliu.

Gyvenimas tamsus ir nedėkingas,
Žvarbus bei įkandus.
Vienišei sielai klajoti per sunku
be džiaugsmo, ramybės ir be artimų.
Gyvenimas vagis, išplėšęs arklį,
tą sielos palydovą iš akių.
Paliko ir jį be džiaugsmo,
be vertės, tarsi be namų.
Gyvenimas – tai sielos draugas,
bet jis nesupranta,
kodėl gyvenimas tamsus,
kodėl mato ne angelus šventus.
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GABIJA APUTYTĖ, IIIc klasė
(Pagal V. Mykolaitį-Putiną)

SILVIJA JAKUTYTĖ, Ic klasė
Tyla

MANTAS STASEVIČIUS, IIIa klasė
Vasara (pagal Maironį)

Ten, kažkur
išlydėsiu dieną,
pasitiksiu naktį,
tamsią, šaltą, niūrią...
Vėlai nuklysiu aš į tuščią lauką
tavim pasigėrėt, gilus dangau.
Ir apmąstysiu viską,
kas širdy taip neramu...
kas graužia sąžinę,
dėl ko skaudu.
Ir kartais pagalvosiu,
kad ten, kažkur, man bus geriau.

Ji smelkiasi nakties glūdumoj,
Kažką šnabžda dangaus aukštumoj.
Žvaigždės žiba mėnulio šviesoj,
O jis tyli lūpom tuščiom.

Ramus, malonus vasaros vakaras,
Medžio užmigęs nejuda lapas.
Viskas nutilo, tik vėjas pakilo:
Viena raudona saulė spindi , dega.

Tyla...
Ir taip tūkstančius metų lauktų,
Aš jaučiu, kaip man gera.
Tylu...

Viskas užmigo, vėl vėjas nurimo.
Mintys, svajonės pakvaišo, padūko,
Jos ilgesio ir didžiulio įkvėpimo pilnos:
Kaži ar užteks viso laiko jas įgyvendint?

Tyli tamsa giliose akyse,
Šiurkšti ranka, kuri lyti mane.
Beribė tylos lanka,
Ji tik nusmelkia akla.

„Vasaros naktys ramios, malonios... „
Ak, kaip gera vasarą svajoti:
Apie nieką kitą kaip tik apie gėrį galvoti.
Vėl saulė leidžias, vėlei laukiu vakaro aš...

Tada suvoksiu,
Kad visos mano dienos
Bus be vilties, skausminga vienuma.
Ir pasinėrusi į šaltą jūrą,
Suprasiu, kad ten, kažkur,
Mano vieta...

Aš pamečiau save.
Baugina šalta tyluma,
Širdy plaka gyvybė mana.
Dar sykį. Dar sykį paskutinė...
KAROLINA MOTIEJŪNAITĖ, Ic klasė
Eilėraštis proza
Skaitau Ievą Simonaitytę: „... užtekėdama skaisčiai prašvito pavasario
saulutė“. Ir man prieš akis rasos lašelis nuriedėjo lapeliu žemyn, užtiško
ant kojelių. Mažytukė žolytė kutena padelius, tad vidumi norisi krykštauti.
Užsimerkiu ir einu pirmyn... Einu lėtai, lėtai, klausydamasi čiulbančių
paukštelių. Atsimerkusi matau rasa apėjusias šakeles. Saulės nutvieksti jie
žiba kaip deimantai...
Deja. Mano realybė kitokia. Čia tik Šimonių pažadinta vaizduotė. Aš gi
net savo kūno nevaldau...

Gausiausias Veronikos Palionytės poezijos pluoštas, net knygelės atsiradimas jau čia pat.
VERONIKA PALIONYTĖ, IVd klasė
TU MANO (Salomėjai Nėriai)
Aš taip tave mylėjau
Ir saugojau savoj širdy,
Nors niekinga jiems esi,
O aš tiktai balta beprotė.
Tu angelas esi manasis,
Kurs saugo mano širdį,
Aš pykstu, keikiuos, niekinu,
Bet širdim - myliu:
Apgint nuo priešų negaliu Tavęs,
Nes per maža esu šioj žemėj,
Nors širdis man vis dūžta, dūžta,
O tu tvirta esi.
Aš lyg krislelis druskos jūroj,
O gal lietaus lašelis debesy...
Aš pažadu: mylėsiu, ginsiu, saugosiu Tave,
VIENINTELE TU MANO.
Aš būsiu laisvė tau.
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Balandį gimnazijoje skambėjo rusų, vokiečių,
prancūzų kalba. Tai antrosios užsienio kalbos
dainos konkursas „Muzikinė mintis“. Renginį vedė
IIa klasės mokiniai Ignė Petraitytė ir Ernestas
Stukas. Konkurse dalyvavo solistai, grupės bei
ansambliai, dainuojantys prancūzų, vokiečių ir rusų
kalbomis, iš penkių miesto mokyklų. Svarbiausi
vertinimo kriterijai buvo kalbos taisyklingumas,
artistiškumas, atlikimo kokybė. Smagu, kad mūsų
gimnazijos merginų ansamblis, vadovaujamas
mokytojos Eglės Šarauskienės, užėmė I vietą, o
solistų grupėje sužavėjo ir nugalėjo V. Mikalausko
menų gimnazijos mokinė Teklė Vilytė.
Andrėja Staškūnaitė, IIb klasė

Ne vienas praeivis, mieste paklaustas, kur yra
J.Miltinio palikimo studijų centras, ko gero,
nusistebėtų, kad toks yra Panevėžyje. O štai mūsų
gimnazistų bent pusšimtis apsilankė jame per
kultūrinę-pažintinę dieną. Tai viena įdomesnių
dienų, nes užsiėmimas vyko savitoje erdvėje-bute,
kuriame gyveno didysis Režisierius. Apžvelgėme
paveikslų kolekciją, svetainėje pamatėme kavos
ruošimo indus ir sužinojome apie Maestro
charakterį. Biblioteka nustebino knygų gausa, o
sužinojome, kad J. Miltinis buvo tikras poliglotas,
visąlaik mokėsi kalbų. Kita užsiėmimo dalis buvo
apie Panevėžį išgarsinusį teatrą, J. Miltinio kartos
aktorius. Net pasižymėjome jo minčių apie gyvenimą ir teatrą. Po tokios pamokos jau galiu paaiškinti, kodėl suaugusieji
Panevėžį vadina J. Miltinio miestu.
Aiva Valčiukaitė, jaunoji žurnalistė

Kroso estafečių varžybos
Kiekvieną pavasarį, Skaistakalnio parke vyksta Panevėžio
miesto mokyklų
pavasario krosas ir kroso estafečių
varžybos. Šiais metais dalyvavo 7 komandos. Vaikinai bėgo
1000 m, o merginos – 500 m. „Minties“ gimnazijos komanda
atkaklioje kovoje laimėjo III vietą Komandoje dalyvavo
Gabija Rimšaitė IIIa kl., Fausta Šeštokaitė IIIa kl., Egidijus
Babičius IIIa kl., Simas Zdanavičius IIIa kl., Tadas Matijošius
Ic kl. ir Matas Miškinis Id kl.

Lengvosios atletikos atskirų rungčių varžybos
Gegužės pirmosiomis dienomis į „Aukštaitijos“ stadioną
susirinko miesto
mokyklų stipriausieji lengvaatlečiai.
Sportininkai dalyvavo 100 m, 400 m, 1000 m bėgime, šuolio
į tolį, šuolio į aukštį ir rutulio stūmimo rungtyse. Mūsų
gimnazijos komandai atstovavo: Tadas Matijošius Ic kl. (400
m bėgimas), Julius Džiuvė IIIc
kl. (100 m bėgimas),
Remigijus Jovaiša IIb kl. (rutulio stūmimas), Henrikas
Volvačiovas IVa kl. (šuolis į tolį), Gvidas Paškevičius IIIc kl.
(100 m bėgimas), Mantas Stasevičius IIIa kl. (100 m
bėgimas), Kasparas Repšys IVb kl. (100 m bėgimas).
Varžybose geriausiai sekėsi Remigijui Jovaišai, jis rutulį
nustūmė 13 m 58 cm ir laimėjo I-ąją vietą. Sveikiname
Remigijų! Šiose varžybose gimnazijos komanda iškovojo
IV-ąją vietą.
Kūno kultūros mokytoja Giedrė Kraujelienė

Redaktorė lietuvių kalbos mokytoja Emilija Gedraitienė
Maketuotoja IT mokytoja Inga Rulienė
Gimnazijos adresas: Kniaudiškių 40. Panevėžys, LT-37119. Laikraštį galima perskaityti ir internete.
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Vėl spalvingas, jausmingas, kitoks...
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