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EGIDIJUS SAMAS
Gimnazijos direktorių kalbina „Pertraukos“ jaunieji žurnalistai.
I. Su kokiomis mintimis palydite 2018-uosius?
II. Kuo džiaugiatės? O dėl ko nerimaujate?
III. Ko palinkėtumėte gimnazijos bendruomenei ir sau?

I. Baigiasi 2018-ieji, Lietuvai, mums visiems, labai svarbūs metai.
Galiu sakyti, kad didžiuojuosi savo tauta. Ji pasiekė labai daug per tą
šimtmetį, istorijos padalytą į labai skirtingas dalis. Tai 22 metai po 1918-ųjų
kaip didelės kaitos, augimo, įsirašymo į Europos tautų gretas metai. Po to,
nuo 1940 iki 1990, sovietinio režimo laikas, ne tik neleidęs lietuviams kurti,
dirbti savarankiškai, bet didžiausią dalį pačių išmintingiausių lietuvių trėmęs
į Sibirą, kitais būdais naikinęs žmones. Po 1990-ųjų atsirado didžiulis noras
parodyti pasauliui, kad ne veltui mūsų kraštas išugdė pirmąją Europoje
moterį kandidatę į prezidentus Gabrielę Petkevičaitę-Bitę. Juk esame
kūrybinga, darbšti, ambicinga tauta. Tą ir darėme, darome. Todėl 2018aisias per visą šalį, per mūsų gimnaziją taip pat, nuvilnijo daug renginių,
skirtų Lietuvai.
II. Labiausiai džiaugiuosi pokyčiais: robotikos centro įrengimo darbų
eiga, STEAM steigimu mūsų gimnazijoje. Nerimauju dėl mažėjančio mokinių skaičiaus. Neramu, kad mokykloje nedaugėja
mokinių, rodančių pozityvų nusiteikimą mokslų atžvilgiu, nėra daug gimnazistų, užkrečiančių motyvacija kažką daryti
bendruomenei.
III. Pirmiausia žvelgiu į gimnazijos vyriausius ir tikiuosi sąžiningų, motyvuotų ir geresnių abiturientų mokymosi rezultatų.
Norėčiau, kad ateinančiais metais mūsų gimnazijos ugdytiniai jaustų vertę būti mintiečiais, daugelio vertybės pasikeistų
vadovaujantis nuo rugsėjo skelbiamais Garbės kodekso nuostatais. Klasių bendruomenėse linkiu geresnio mikroklimato: kad būtų
daugiau pagarbos, pagalbos, atidumo vieni kitiems. Gimnazijos pasiekimai – ir man svarbūs pasiekimai.

Apie tai mintimis dalijasi gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Ramutė Stasevičienė
Labai svarbu visiems bendruomenės nariams
išsikelti kažkokius ateities lūkesčius kaip strateginius ir
juos įgyvendinti. Pradedant planuoti kitus metus
atsižvelgiama į ateities iššūkius, tad mūsų gimnazija turi
būti inovatyvi gimnazija, mokanti ugdyti(s) ir gyventi
kintančioje aplinkoje. Esminės vertybės turėtų būti
bendradarbiavimas (bendruomeniškumas visais lygiais,
draugiškumas, darbštumas), atsakomybė (pareiga,
savarankiškumas, pilietiškumas) ir pagarba (tolerancija,
lojalumas, žmogiškumas). Tai lemia gebėjimas suteikti
reikiamą dalykinę pagalbą ugdymosi procese,
psichologinės ir socialinės pagalbos mokiniams teikimas,
mokinių individualių poreikių tenkinimas, neformalusis
meninis, mokslinis, pilietinis – patriotinis, sportinis
mokinių lavinimas, gerėjanti mokinių sveikata, aktyvesnis dalyvavimas prevencinėse programose, įvairių lygių projektuose. Labai svarbus
sėkmės rodiklis būtų naujos, įvairesnės mokinių ir mokytojų kompetencijos, kurių įgijimas leistų mokytojams sėkmingai tenkinti augančius
individualius mokinių poreikius, o moksleiviai ne tik gerai pasirengtų sėkmingai profesinei karjerai, bet ir įgytų poreikį mokytis visą gyvenimą.
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Patirti sėkmę – kiekvieno žmogaus siekiamybė.
Sveikiname Tautvydą Šimonį, IVb klasės gimnazistą, užėmusį I-ąją vietą Etnokultūros
olimpiadoje mieste.
Pirmą kartą „Minties“ gimnazijos istorijoje dalyvauta Etnokultūros olimpiadoje. Pasisekė
mūsų Tautvydui Šimoniui, kurį olimpiadai rengė mokytojos Birutė Beresnevičienė, Aušra
Balčikonienė, Ramutė Stasevičienė. Jis užėmė I-ąją vietą ir atstovaus Panevėžio miestui
regioninėje Etnokultūros olimpiadoje. Linkime ten sėkmės.

Sveikiname Ivetą Kviliūnaitę, IVb klasės gimnazistę,
užėmusią I-ąją vietą Jaunųjų filologų konkurse
(Publicistikos ir esė sekcijoje) mieste. Miesto Jaunųjų filologų
konkursui buvo rašomas Publicistikos ir esė darbas apie
Kniaudiškių gatvės pavadinimą. Pasinaudota ir gimnazijos
muziejuje, ir mokinių kūrybiniuose darbuose sukaupta medžiaga. Ivetą konsultavo mokytoja Emilija
Gedraitienė. Abiturientės darbas siunčiamas į respublikinį konkursą. Linkime ten sėkmės.

Sveikiname Arną Malinauską ir Daną Vilką, Ib klasės
gimnazistus, miesto renginyje „Robotų fiesta“ užėmusius IIIąją vietą. Daną Dargužį ir Daną Pritulką, Ia klasės
gimnazistus, užėmusius V-ąją vietą, ir Karolį Juozaitį bei
Justiną Šutą, užėmusius IX-ąją vietą. Visi jie – lyderių
dešimtuke. Robotų pasirodymams juos rengė mokytojos
Rasa Žulienė ir Inga Rulienė. Didžiuojamės jų pasiekimais,
juk mūsų gimnazija nuo šių mokslo metų plėtoja
informacines technologijas, novatorišką verslumą.

Sveikiname Faustą Lukovičių, Ic klasė,
Dominyką Tautkų, IIb klasė, Lauryną
Kondratavičių, IId klasė, Egidijų Babičių,
IVa klasė, Mantą Petrauską, IVb klasė,
Julių Džiuvę, IVc klasė, užėmusius III-ąją
vietą tarpmokyklinėse svarsčių kilojimo
varžybose. Gimnazistus ruošė mokytoja
Giedrė Kraujelienė.

Sveikiname IIa klasės komandą „Nepaperkamieji“: Vakarį
Bumbrauską, Tomą Kuciną, Verdijaną Repečką, Karolį
Samulionį, Luką Simanavičių, Paulių Grižą, užėmusią I-ąją
vietą miesto antikorupcijos konkurse. Konsultavo, konkursui
rengiantis, mokytojai Aušra Balčikonienė, Vaidotas Rulys.
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Pasiekimai gimnazijos organizuotoje Žinių ir talentų dienoje
Olimpiados ar renginio
pavadinimas
Lietuvių kalbos ir literatūros
olimpiada

Viktorina „Moki žodį-žinai kelią“

Viktorina „Literatūrinės mįslės“

Chemijos konkursas „Aqua“

Fizikos olimpiada
IT FLL varžybos mieste

Geografijos olimpiada

Mažoji rusų kalbos olimpiada
„Kengūriukas“
Anglų kalbos diktantas

Eurofito testų olimpiada

Mokinio vardas, pavardė, klasė, vieta
Kristina Ščerbinskaitė, IIc klasė, I VIETA
Viktorija Bareišytė, IIIb klasė, I VIETA
Silvija Jakutytė, IIc klasė, II VIETA
Iveta Zubrickaitė, IIIa klasė, II VIETA
Karolina Motiejūnaitė, IIc klasė, III VIETA
Miglė Rastauskaitė, IIIa klasė, III VIETA
Ineta Petraitytė, Ib klasė, I VIETA
Kazimieras Drazdys, Ib klasė, II VIETA
Audrius Imenickis, Ib klasė, III VIETA
Eglė Urbonaitė, IIIb klasė, I VIETA
Ugnė Pačekajūtė, IIIa klasė, II VIETA
Eva Mažylytė, IIIa klasė, III VIETA
Gabrielė Budriūtė, IIId klasė, II VIETA
Adomas Daškevičius, II d klasė, II VIETA
Martynas Jakubauskas, IIIb klasė, II VIETA
Ugnė Salynaitė, IIId klasė, II VIETA
Tomas Švipas, IVc klasė, III VIETA
Sofija Krupenkinaitė, IVc klasė, III VIETA
Lukas Simanavičius, IVa klasė, III VIETA
Danielė Jasėnaitė, IVd klasė, III VIETA
Greta Krivičiūtė, IVd klasė, III VIETA
Danas Dargužis, Ia klasė, III VIETA
Danas Pritulskas, Ia klasė
Dargužis Danas, Ia klasė
Arnas Malinauskas, Ib klasė
Danas Vilkas, Ib klasė
Karolis Juozaitis, Ib klasė
Justinas Šutas, Ib klasė
Egidijus Keburas, IId klasė, I VIETA
Rokas Mankauskas, Ia klasė, II VIETA
Laurynas Petrauskas, IIc klasė, III VIETA
Maksimas Jukonis, IId klasė, I VIETA
Justina Bajorūnaitė, IIb klasė, II VIETA
Monika Dulkytė, IIb klasė, III VIETA
Tomas Bazaras, Ib klasė, I VIETA
Paulius Grižas, IIa klasė, I VIETA
Ernestas Stukas, IIIa klasė, I VIETA
Gabrielius Sidikevičius, Ia klasė, II VIETA
Gerda Gedvilaitė, IIc klasė, II VIETA
Ignas Čemeris, IIIc klasė, II VIETA
Nojus Repšys, Ib klasė, III VIETA
Augustė Apalainytė, IIc klasė, III VIETA
Viktorija Kalvelytė, IIc klasė, III VIETA
Žygimantas Zapustas IIId klasė, III VIETA
Imelda Dociūtė, Ib klasė, I VIETA
Augustinas Mikulskis, IIc klasė, I VIETA
Aleksandra Kirtiklytė, IIIb klasė, I VIETA
Tomas Čeponis, IIIb klasė, I VIETA
Justina Kabelytė, Ib klasė, II VIETA
Tadas Matijošius, IIc kasė, II VIETA
Mantas Masilionis, IIIa klasė, II VIETA
Rėdas Užinskas, IIc klasė, III VIETA
Lukas Jurys, IIIa klasė, III VIETA
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Mokinius rengusio/ių mokytojo/ų
vardas, pavardė
E. Gedraitienė
E. Noreikienė

A. Samuolienė

E. Gedraitienė
E. Noreikienė
R. Vezbergienė
G. Kulbienė

O. Liškauskienė
D. Stančiauskienė
I. Rulienė
R. Žulienė

R. Vitkevičienė

R. Ambrazaitienė

I. Dementjeva
J. Ivanauskienė
R. Širmulienė
S. Svetikienė
R. Kuchalskienė

M. Masilionytė
G. Kraujelienė
D. Anciukevičienė

Šįkart apie antrokus, kurie jau antri metai
yra mūsų bendruomenės nariai.
Jie atsakė į šiuos klausimus:
1.
2.
3.
4.

Kaip charakterizuojate savo klasę?
Kaip sekasi dalyvauti ugdymo procese?
Kurios mokslo sritys sekasi geriau?
Ar esate aktyvūs popamokinėje veikloje? Kas joje patinka?
Ko tikitės 2019-aisiais metais baigdami II klasę?

2. Mokslų rezultatais pasigirti negalime, tai bus matyti po pusmečio
pabaigos. Išsiskiriame teikdami pagalbą vieni kitiems pamokų metu.
Labai patinka grupinis darbas analizuojant įvairius klausimus. Gaila,
bet pamokų praleidžiame daug.
3. Popamokinėje veikloje išsiskiriame kaip aktyviai visas Mokinių
parlamento idėjas palaikanti klasė. Lankome įvairius būrelius, bet
daugiausia – skautų.
4. Nauji metai – nauji pažadai sau ir kitiems. Ne visada pasiseka juos
įgyvendinti. Bet nuoširdžiai norime keistis: tapti geresni savo
artimiesiems, gerai išlaikyti patikrinimus mokslo metų pabaigoje.

1. Esame atkakli, užsispyrusi, aktyvi klasė. Ko gero, taip atrodome iš
šalies. Kai išsiskaidome į grupeles, ne visi vienodai aktyvūs,
tolerantiški, geranoriški. Būtent šių išvardytų dalykų siekti mus skatina
klasės vadovė Rasa Širmulienė.
2. Mokslai visiems sekasi neblogai, bet daugumai geriausiai sekasi
anglų, vokiečių kalbos, labiausiai nesiseka fizika. Daug įvairių darbų
darome per lietuvių kalbos pamokas.
3. Popamokinėje veikloje išsiskiriame savanoriavimu, dalyvavimu
jaunųjų žurnalistų, muziejininkų, skautų, sporto būreliuose. Sekasi
įvairių konkursų rašinių rašymas, kasmet dalyvaujame skaitovų
konkursuose. Dauguma popamokinės veiklos privengia.
4. 2019 metais, tikimės, bus daugiau įdomesnių, su profesijomis
siejamų pamokų, daugiau darbų grupėse.

1. IIa klasė išsiskiriame jau vien tuo, kad tai vyriška klasė. Juk ir
auklėtojas istorikas Vaidotas Rulys. Šiais mokslo metais, vaikinai
atskleidė, mėgsta išsiskirti, yra originalūs ir iniciatyvūs. Visi gimnazijos
bendruomenės nariai įsiminė praėjusių metų šv. Valentino dieną, šv.
Velykų akcentą, kai šios klasės vaikinai pasveikino ne tik savo
bendraamžius, bet ir mokytojus svarbių metų švenčių proga. Siurprizą
padarė ir klasės vadovui jubiliejinio gimtadienio proga sukvietę į aktų
salę mokytojus ir įteikę ypatingai išradingą dovaną savo auklėtojui.
2. Mokslai išties galėtų sektis ir geriau. Ko gero, per daug laiko ir
dėmesio skiriame kompiuteriui, bendravimui virtualioje erdvėje, tad
nukenčia kai kurios disciplinos. Aišku, patinka istorijos, technologijų,
informacinių technologijų, kūno kultūros pamokos.
3. Didžioji dalis lanko šaulių, teatro būrelius, sieja laisvalaikį su teatru,
padeda organizuoti renginius, yra iniciatyvūs, patys randa vietų, kur
kartais gali atstovauti mūsų gimnazijai.
4. IIa klasė 2019 metais tikisi, kad atsinaujins klasės sudėtis ir laukia
mokyklos pastato dalies galutinės renovacijos, kai galės lankytis
Robotikos centre.

1. Mūsų klasė yra komunikabili, mėgstame bendrauti, labai retai
pykstamės ir, be abejo, esame įdomus kolektyvas. Juk visi esame
skirtingi, todėl susidaro labai įdomių mokinių klasė, su kuria nėra
paprasta susitvarkyti klasės vadovei Eglei Noreikienei.
2. Mokslai sekasi kiekvienam skirtingai, reikėtų paklausti kiekvieno
atskirai, nors dauguma pasakytų, kad normaliai, įsivertintų
nedaugžodžiaudami.
3. Po pamokų užsiimame sportu, žinoma, ne visi, bet tikriausiai kiti
nenori girtis tuo. Nenori gal todėl, kad pasiekti rezultatai atrodytų
įspūdingesni ir netikėti.
4. Ko laukiame 2019? Kitais metais labai tikimės ilgesnių atostogų,
nors... Kiek jų bebūtų, vis tiek neužtektų. Taip pat labai tikimės
sėkmingai išlaikyti dešimtos klasės patikrinamuosius lietuvių,
matematikos darbus.

1. Esame gana aktyvi klasė. Stengiamės pagal galimybes dalyvauti
gimnazijos gyvenime. Tam labai skatina klasės vadovė Jūratė
Gelžinienė. Ji pati skautė iki pat savo esmės, tad ir mes išsiskiriame,
kaip dabar sakoma, dalyvavimu patyriminiame mokyme.
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Susipažinkime:
Aistė Šiukštaitė, Ia klasė
Modesta Tiškevičiūtė, Ia klasė
Gilmina Mičiūnaitė, Ia klasė
Imelda Dočiutė, Ib klasė
Augustina Razgaitytė, Ib klasė
Jonas Kriaučiūnas, Ib klasė
Modestas Giedraitis, Ib klasė
Aušrinė Kaminskaitė, Ic klasė
Tomas Kucinas, IIa klasė
Amanda Nefaitė, IIb klasė
Agnė Pašakarnytė, IIb klasė
Deimantas Vaitkevičius, IIIc klasė
Gabija Liubartaitė, IVa klasė
Lapkričio, gruodžio mėnesiais jaunieji mokinių
atstovai organizavo keletą renginių, pratinasi
skelbti savo iniciatyvas, atstovauja gimnazijai
mieste. Džiugu, kad kalėdinė eglutė gimnazijos
kieme nušvito įvairiaspalvėmis girliandomis irgi
prisidedant Mokinių parlamentui. Kitam šių mokslo
metų pusmečiui planų yra įvairių: ir laisvalaikio
paįvairinimui, ir žinių pasitikrinimui, ir savęs
pažinimui.
Mokinių parlamento informacija

Kuo gyvename?
Gimnazijoje startavo projektas, kurį organizuoja
Panevėžio miesto visuomenės sveikatos biuras,
vykdydamas Europos Sąjungos projektą „Sveikos
gyvensenos skatinimas Panevėžio mieste“. Dalyvauja
„Minties“ gimnazijos ir „Šaltinio“ progimnazijos
mokiniai, norintys daugiau sužinoti apie sveiką
gyvenseną, judėjimo naudą, aplinkos poveikį
sveikatai. Padedami mokytojų Virginijos Juknienės ir
Jurgitos Skrebienės pirmajame užsiėmime tyrė
aplinkos dulkėtumą, oro taršos poveikį organizmui.
Juk smagu gimnazijoje mokytis gamtos mokslų
naujais metodais.
Ignė Petraitytė, IIIa klasė

5

Literatūros (ir ne tik) pamokos Kaune
Vieną lapkričio dieną ketvirtokai ir jų lietuvių kalbos
mokytojos vyko į Kauną. Čia jų laukė gyvos literatūros ir istorijos
pamokos, leidusios pažinti Kauną tam tikrais aspektais. Visų
pirma aplankyta istorinė vieta – Kauno pilies prieigos, kur
šiemet atidengtas paminklas „Laivės karys“. Beveik septynių
metrų aukščio skulptūra atvežta iš Ukrainos, kur buvo liejama.
Bronzinė skulptūra prie Kauno pilies įkurdinta ant tamsaus
granito šešių metrų skersmens sferos. Vyčio simbolyje
susijungia visi amžiai, viskas buvo pažymėta Vyčiu: pinigai,
herbas. Šis „Laisvės karys“ turi būti vienijantis ir telkiantis
simbolis skirtingų pažiūrų žmonių, gyvenančių visoje Lietuvoje ir
visame pasaulyje. Skulptūros autoriai – lietuvis Arūnas
Sakalauskas bei du ukrainiečiai – Borisas Krylovas ir Olesius
Sydorukas. Anot A.Sakalausko, skulptūroje yra įkūnytas Romo
Kalantos veidas. Tai visiems kelionės dalyviams perskaitė iš
informacinio mokytojos Danguolės Smalinskienės paruošto
lankstinuko Gabija Liubartaitė. Kita pamoka – istorinė
Prezidentūra. Mįslėmis ir klausimais, kuriuos pateikė mokytoja
Emilija Gedraitienė, gimnazistai buvo supažindinti su pirmaisiais
trim Lietuvos prezidentais: Kaziu Griniumi, Aleksandru
Stulginskiu ir Antanu Smetona. Po to pačioje Prezidentūroje
vyko jauki edukacinė pamoka „Agento Mažylio iššūkiai“.
Galvosūkių apipintoje edukacijoje jie susipažino su
reikšmingiausiais tarpukario Lietuvos įvykiais ir asmenybėmis.
Trečias edukacinis dalykas – spektaklio „Balta drobulė“
žiūrėjimas Kauno valstybiniame dramos teatre. Refleksijos
autobuse grįžtant į Panevėžį rodė, kad gimnazistai džiaugėsi
pasirinkę pažintinę dieną.
Gabija Liubartaitė, jaunoji žurnalistė

„Pažink valstybę“
Lietuva gražiai paminėjo 100-metį. Lyg ir visi
turėtų būti susipažinę su esminiais savo
valstybės pilietiškumo pagrindais. Tai
pasitikrinti visada gerai. Nuo šių mokslo
metų mūsų gimnazijos Ib klasės mokiniai
kartu su istorijos mokytoja Aušra Sučyliene
įsijungė į respublikinį projektą „Pažink
valstybę“, kurio tikslas – supažindinti
mokinius su įvairiomis viešojo gyvenimo
sritimis, aptarti aktualias regionines ir
nacionalines problemas ir jų sprendimo
būdus, pagal galimybes įsitraukiant į viešųjų
reikalų sprendimą. Pirmieji žingsniai jau
žengti: su politikais mokiniai diskutavo apie
iššūkius, kuriuos sukėlė pratęsti mokymosi
metai. Apie tai kalbėtasi su laikinai einančiu
mero pareigas P. Luomanu, miesto tarybos
nariu
K.Lukoševičiumi.
Laukia
kiti
susitikimai, įdomios patirtys.
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„10X10“ Kas tai?
Lietuvos šimtmečio metams einant į
pabaigą, gimnazijos bendruomenė vėl
pakvietė kaimyninių progimnazijų
aštuntų klasių mokinių komandas į jau
tradiciniu
tapusį
intelektualinį
komandinį
žaidimą
„10x10“.
Gimnazijos
vadovai
pasveikino
atvykusius mokinius, supažindino su
taisyklėmis ir paskelbė žaidimo
pradžią. Svečių komandos, lydimos
gimnazijos skautų, pasklido po
žaidimo stoteles, pavadintas įdomiais
ir skambiais vardais. KosMatikos
stotelėje
mokėsi
„kosminės“
matematikos,
lietuvių
kalbos
subtilybes ir aplinką analizavo „M“ m
M stotelėje, Muzikinėje skrynelėje
klausėsi
muzikos,
Asmenybių
popietėje „susitiko“ su praeities ir
dabarties Lietuvos asmenybėmis,
Spalvų slėnyje sužinojo, kad spalva turi savo kodą. Menų inkubatoriuje domėjosi Lietuvos etnografinių regionų tautiniais
drabužiais, pastatų architektūra, Terra incognita stotelėje nežinoma žemė tapo žinoma, įdomius bandymus atliko Bio+chem+fiz
sustojime, A Cool English School prireikė anglų kalbos žinių, o vikrumą bei sportinius pasiekimus parodė Olimpo kalne. Minėtose
stotelėse vyko trumpos, vos po kelias minutes trunkančios pamokėlės, kuriose buvo vertinama dešimties balų sistema. Pavargę
ilsėjosi Atostogų stotelėje. Viso žaidimo metu mokinius ir mokytojus lydėjo gera nuotaika. Pirmą vietą užėmė ir pagrindinį
apdovanojimą į savo mokyklą parsinešė „Ąžuolo“ progimnazijos 8a klasės komanda. Nedaug atsiliko „Vyturio“ ir A.Lipniūno
progimnazijų aštuntokų komandos. Nė viena neišėjo namo be dovanų – tikrą bendruomeniškumą skatina reikalingumo jausmas.
Jį tą dieną, anot gimnazijos direktoriaus Egidijaus Samo, išgyveno ir komandų dalyviai, ir „Minties“ gimnazistai, ir mokytojaiorganizatoriai bei gimnazijos administracija.
Rasa Skudžinskaitė, IIIb klasė

Ar pavyko Karjeros savaitė?
Lapkričio
19–24
dienomis
vyko
nacionalinė karjeros savaitė, skirta
Lietuvos
100-mečiui.
Gimnazistai
susitiko su įvairių profesijų atstovais,
aplankė miesto įmones, įstaigas ir
domėjosi studijų galimybėmis mūsų
mieste,
Lietuvoje
ir
užsienyje.
Netradicinės pamokos ir susitikimai
vyko net 14
įstaigų, pradedant
„Aukštaitijos vandenų“ įmone, kalbant
apie vandens gavybą, ir baigiant
aktoriaus
profesijos
pristatymu
J.Miltinio
dramos
teatre.
Toks
pabuvimas
įmonėse,
įstaigose,
laboratorijose kiekvieną gimnazistą
skatino susimąstyti apie karjerą, pradėti
galvoti apie savo gyvenimo ateitį.
Gabrielė Strielčiūnaitė, IVd klasė
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Gerumo nebūna per daug
Gruodžio antrą savaitę „Minties“ gimnazijos bendruomenėje vyko labdaros akcija

„GERUMO SAVAITĖ“, kurios metu paaukota saldainių, saldainių, konservų ir kitų greitai negendančių maisto produktų. Tai prieš
Šv. Kalėdas nuvežta į Šv. Juozapo globos namus ir labdaros valgyklą „Betliejus“. Gera dalintis, juk gėrio dovana dovanojančiam
dar didesnė. Šitai ir pajautė produktus į šias įstaigas nuvežę gimnazistai bei mokytojai. Taip pat gerumu pasidalinta ir su kitomis
bendruomenėmis, bendradarbiaujančiomis su gimnazija: kaimyninėmis bibliotekomis, darželiais, Panevėžio kolegija ir kitais. Jie
skanavo mūsų gimnazistų keptų meduolių ir siuntė geriausius linkėjimus mums.
Aleksandra Kirtiklytė, jaunoji žurnalistė

„Knygų Kalėdos“
Gruodžio pradžioje gimnazijos bibliotekoje vyko kalėdinės
akcijos pradžios popietė „Knygų Kalėdos“. Tai renginys,
kuriame buvo paskelbta knygų dovanojimo akcija. Dar įdomiau
tai, kad mūsų mokytojos A. Samuolienė, E. Noreikienė, E.
Gedraitienė bei bibliotekos vedėja D. Pūkienė dalijosi
prisiminimais apie senąsias tradicijas, įdomiomis vaikystės
patirtimis apie šventišką laukimą Kalėdų senio, prisiminė, kaip
ir kada puošdavo eglutes. Popietės metu vaišinomės
mandarinais bei kalėdiniais meduoliais. Baigiantis renginiui,
girdėjome gražų šventišką eilėraštį, kurį padeklamavo antros
klasės mokinys. Akcijos paskelbimo popietė buvo šilta ir jauki.
Kilo mintis paklausti bibliotekos darbuotojų apie akciją: kas ją
inicijuoja, kaip sekasi dalyvauti, kiek ji praturtina mūsų
mokyklos knygų lentynas. Gimnazijos bibliotekos vedėja D. Pūkienė džiaugiasi, kas Lietuvos prezidentė Dalia Grybauskaitė kvietė
dovanoti laukiamiausių knygų šalies bibliotekoms ir prisidėti prie skaitytojų svajonių išsipildymo. Kasmet vis pilnėjančios apskričių,
viešųjų centrinių bibliotekų ir kaimo filialų, mokyklų bibliotekų lentynos ir gausėjančios skaitytojų gretos įrodė, kad lietuviai –
skaitanti tauta. Tai jau aštuntoji akcija. Mūsų bendruomenėje akcija visada susilaukia atgarsio: knygas dovanoja ir mokytojai, ir
klasių kolektyvai, ir gimnazistai. Pavyzdžiui, šiemet mokytoja A. Vabalienė padovanojo net penkias įdomias knygas. O sulaukiama
ir programinių kūrinių, ir psichologinių leidinių. Viskas, kas jaunam žmogui įdomu, turtina bibliotekos fondus. Mūsų gimnazijos
bibliotekos darbuotojos dėkingos bendruomenei už akcijos vykdymą.
Rokas Mankauskas, Viktorija Bareišytė, jaunieji žurnalistai
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PAGALVOJIMAI
Taip šalta. Širdy nebedega liepsna, tik krinta perlai. Jie atsimuša ir
aidi tuštuma.
Žingsniai... Tokie garsūs tavo žingsniai budina iš tuščio atmerktų
akių miego.
Išeisime tokie silpni, kokie ir atėjome. Ar tu esi tas? Ar grįšime ten?
Ten, kur buvo taip gera, nors ir skausmo nemaža. Bet visgi buvo
pradžia... Pradžia to, ko neatminsiu, kai pasensiu. Nebent tik
pelenus, degančius namus ir puokštę geltonų gerberų prie laiptų.
Gautų iš tavo sužalotų rankų. Sušalusių, sužalotų rankų...
***
Kas vakarą skaitau tai, ką rašau tau. Stengiuosi suprasti, kiek jauti
mane. Bet labai skaudžiai nusiviliu, kai nematau progreso. Vientisa
horizontali linija slenkant paties nusistatytu lygiu. Ir klausimai,
pašiepiantys jausmą... Skruostu riedanti ašara nieko neišspręs kaip
ir fizinis smūgis ar įkvėptas dūmas. Noriu tikėti, bet lieka kažkas
kita. Nesuprantu, pykstu, liūdžiu dėl to, kas rūpi. Kiek rūpi tau,
spėlioju: tai tik žodis ar daugiau? Pati jaučiu daugiau. Ne tik raidės
rašytos, klausyta daina, matyta eisena... Blaško. Vėl kartoju: teiki
vilčių, nors tai neigi. Net tikiu tavim, nors nieko nebėra. Tik miražas
išgarinto vandens. Trūksta vaizdas...
– Pasakyk tu kažką nors kartą...
***
Kai skaitai kitų kūrybą, darosi niūru... Supranti: tavo žodynas
ribotas, nėra raiškos, istorijos, raidos. Stovi vietoje. Tik linksti į
šonus norėdamas judėti pirmyn. Ir nepavyksta. Vėl grįžti prie
monotonijos. Ženk žingsnį, suprasi einantis keliu svajų link. Žiūrėk:
stovi kažkas medžių koridoriaus gale. Pradedi spartinti žingsnį,
bėgt... Staiga tas kažkas išnyko, prieš tai lyg sučiulbėjo. Pakėliau
akis į dangų, į debesis. Ne, nelogiška – debesys nečiulba. Staiga
smūgis į galvą. Jaučiu, lyg mane tempia. Per nugarą (tikriausiai
apnuogintoje vietoje ) braukia akmenimis. Skauda ne nugarą. Širdį
skauda. Paleidau ją – skausmas išnyko. Guliu nutėkštas kažkur kaip
žvėries lavonas pakely.
***
Nenoriu rašyti. Nėra minčių. Tiksliau: nėra kas jas skaito. Nėra tų
žmonių. Nėra nieko. Tik popieriaus lapas. Tuščias. Ko lauki?
Parašyk laišką ir sudegink. Juk niekam nerūpi. Nerūpi, ką rašai, kam
rašai... Išvis gali nerašyti, nekalbėti, nebūti – neegzistuoti. Dvėsk geriau... Kapotas tekstas, daug griežtų sakinių, aštrių kampų.
Daug grubaus teksto tamsių spalvų. Ar tai neapibūdina tavęs? Tu taip nemanai, bet aš tave matau tokį. Skirtingų nuomonių
kamuolį, kurį vis mėtome į sieną be tikslo. Niekas nepagaus. Niekas nieko nesakys. Klausimai be atsakymų. Be prasmės. Be tikslo.
Ar išvis yra tikslas, kurio sieki? Galiu nudžiuginti: tau nepavyks. Nereikia lieti ašarų, niekam neįdomu. Tu niekas. Žeminu tave.
***
Sako, kad katės – senmergių ateitis. Kad gyvens vienos, bus prasigėrusios knygų ir serialų mėgėjos. Nutukusios ir apsirijusios
šokolado. Aš dabar supratau, ką iš tikro reiškia katės. Jos turi dovaną. Mano paburkusios nuo ašarų akys ir drebančios rankos,
turėdamos glėbyje grožį, atslūgo. Pažvelgė į mane krištolo skaidrumo akytėmis ir kaip dangus po audros persimainė mano
būsena. Pasidarė geriau. Vis dėlto ir aš tik mažas pūkuotas kačiukas su stiklinėm akim ir plyštančia širdim.
Karolina Motiejūnaitė, IIc klasė
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AUŠVICAS. PATYRIMAI
Šalta ir tamsi naktis priėmė mane į šitą pragarą.
Prakeikti juodieji naciai mane pagrobė, nes aš nieko
nepadariau: nei pakenkiau, nei pasakiau. Pavogė visus
mano daiktus ir agresyviai už rankos nuvedė mane iki
medinės ir surūdijusios trobos, atidarė duris ir vaizdas
apliejo mane siaubu. Aš lyg nemačiau, bet pamačiau
vaikštančius skeletus. Dieve mano, jie neturėjo nei
truputėlio odos, tik kaulai. Aš niekada gyvenime
negalvojau, kad šitam juodam fone dar būtų tokia
tamsa. Jie nustūmė prie savo lovos, kažką užrėkė
vokiečių kalba ir užtrenkė duris. Šitoje stovykloje visus
metus rugpjūtis, aš tai greitai sužinojau. Kai atsikėliau iš
nemigos, naciai liepė visiems išeiti, išskyrus mane. Jie
liepė man nusirengti ir davė rūbus. Tie rūbai buvo
paprasčiausių dydžių: arba drambliui, arba galanteriniai.
Po kelių minučių apsirengiau ir prasidėjo humoro šou.
Tie prakeikti naciai vos nemirė iš juoko, kai žiūrėjo į
mane. Bet juokas greitai baigėsi, kai jie išgirdo trankų
vyro balsą. Jie iš karto surimtėjo ir metaliniais veidais
nuvedė mane prie visų. Visi ,,kaltieji“ buvo ant kelių
surikiuoti. Aš prisijungiau prie jų. Pačiam priekyje
stovėjo aukštas, platus, rimtu veidu vyras, jo kairėj nacių kareivis su šautuvu, nusitaikęs į žmogų, kuris
stovėjo su užrištomis akimis. Tas nacis, kuris yra
stovyklos vadovas, pradėjo kalbėti (ačiū dievui,
angliškai):
– Šita stovykla buvo pastatyta paversti pasaulio
šiukšles į darbuotojus. Šita šiukšlė mano, kad jinai
geresnė už mus visus, kad ji neturi dirbti, kad iš taisyklos
išeitų... Ir ji tai pademonstravo naktiniame bėgime...
Deja, jai nepavyko. Šiame pasauly laimi tie, kurie
gyvuoja pagal taisykles, mūsų taisykles. Aišku, aš tikiu,
kad kiekvienas žmogus šitame pasaulyje nusipelnė antro
šanso, BET niekada trečio. Čia ne pirmas kartas, kada
jinai bandė pasprukti, todėl šiandien ji už savo cirkus
sumokės.
Kažkoks vyriškis atsistojo ir išrėkė:
– NE, NEŽUDYKIT JOS, ŽUDYKIT MANE, JI
VERTINGESNĖ UŽ MANE.
– O, pasižiūrėkit, herojus atsirado. Na, drąsusis
riteri, pasakyk man, kodėl aš turėčiau leist jai kvėpuot
toliau, o tave išsiųst pas Dievą? Aišku, jeigu yra toks...

– Apsidairyk, didysis vade, pasižiūrėkit į savo
niūrias trobas, tai nuotaiką sugadina. Jas reikia nudažyti,
kad jos taptų estetiškesnės. Jūsų auka guvi ir jauna, ji
greitai dirba, greitai nepavargsta, ji dar ir meno mokyklą
pabaigusi. Tik duokit dažų ir ji nutapys visas trobas, ir
pamatysit, jūsų didenybe, gyvenimas iš karto prašviesės.
– Gražūs žodžiai ir protingos mintys. Tebūnie, kaip
spręsta, vis tiek kažkas turi nukentėti.
Ją pasiėmė ir nuvedė prie mirties.
– Nemeluosiu, tavo idėja buvo puiki ir man ji
patiko, bet tu pažeidei mano taisyklę, – prie to vyriškio
ausies, – MANO PASIRINKIMAS PASKUTINIS.
Vadas šaltakraujiškai nušovė juos abu. Smegenų
purslai atsimušė rikošetu nuo žemės. Aplink tvyrojo
baimė, kraujas... O Dieve, tiek daug kraujo! Mes visi
buvom nutaškuoti raudona spalva, vienas jo kaukolės
trupinėlis į mano burną įskrido, norėjau vemti.
– Traukit juos į darbą,– liepė vadas - dabar šimtą
kartų pagalvos prieš darydami tokius nusikaltimus.
N. Zalomskis
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Džiaugiamės, kad ir toliau mūsų gimnazijos kolektyvas
aktyviai dalyvauja sportiniuose renginiuose. 2018-ųjų metų
pabaigos paskutinieji mėnesiai mokyklos sportininkams buvo
svarbūs, nes mūsų gimnazistai atidavė visas savo jėgas
įvairiuose sporto šakų turnyruose. Kiekvienas žinome, kad
krepšinis yra antra Lietuvos religija. Tad mūsų mieste,
Panevėžyje, kiekvienais metais tarp šešių miesto gimnazijų
vyksta krepšinio čempionatas dėl geriausios mokyklos
krepšinio komandos pripažinimo. Taisyklės paprastos: būna
žaidžiamos dvejos rungtynės – vienos namuose, savo
gimnazijoje, kitos, atsakomosios, išvykoje kitoje gimnazijoje.
2018-aisiais mums atiteko IV-oji vieta.
***
Įvyko štangos spaudimo varžybos. Šioje rungtyje buvo
dviejų kategorijų spaudimo varžybos, tai pirmų ir antrų klasių
dalyvių štangos spaudimas bei trečių, ketvirtų klasių dalyvių
štangos spaudimas. Per šią rungtį dalyvių buvo nedaug, tai visi
tapo prizininkais ir nė vienas nebuvo nuskriaustas. I-ų ir II-ų

klasių štangos spaudimo dalyviai: I-oji vieta – Dominykas
Tautkus (95 kg) IIb klasė; II-oji vieta – Redas Užinskas (70 kg)
IIc klasė; III-oji vieta – Augustas Mikulskis (75 kg) IIc klasė. III-ų
ir IV-ų klasių štangos spaudimo dalyviai: I-oji vieta - Juozas
Valentinavičius (65 kg) IIIa klasė; II-oji vieta Karolis Vanagas
(55 kg) IIIa klasė.
***
Vyko ir tarpklasinės I-ųjų klasių krepšinio varžybos. Per
šių keturių I-ųjų klasių dvikovas varžėsi keturios pirmokų
klasių komandos ir išaiškėjo, kurie yra stipriausi ir geriausi
krepšininkai. Laimėtojais tapo I-oji a klasė. Sveikiname.
***
Vyko kalėdinis merginų tinklinio turnyras. Jame užimta
IV-oji vieta. Kol kas per praėjusius metus šis turnyras buvo
vienintelis, kai dalyvavo ir mūsų gimnazijos merginos. Kovojo
6 prieš 6 tinklinio aikštelėje prieš kitų gimnazijų merginas.
Džiaugiamės ir IV-ąja vieta.
Žygimantas Grinskis, jaunasis žurnalistas
Giedrė Kraujelienė, kūno kultūros mokytoja

Gimnazijos svečiai

Liudas Dapkus, žurnalistas, projekto „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ dalyvis.
Savo karjeros kelyje svečias visas darbines patirtis vertina kaip vertybes,
padėjusias išsiaiškinti, ką gyvenime mėgsta daryti labiausiai: „..mėgstu
keliauti, pasakoti, mėgstu, kai manęs klausosi, įdomu sutikti naujų žmonių,
todėl ir atsidūriau kelionių pasaulyje.“ Aplankęs daugybę pasaulio kampelių,
Liudas Dapkus kviečia mylėti ir vertinti Lietuvos kraštą. Savo šalies pliusus
pamatome tik tuomet, kai ilgą laiką pagyvenę svetur, jaučiame, kiek dalykų
visgi mus ten erzina.

Algirdas Butkevičius, Seimo narys, buvęs ministras pirmininkas.
Labai ačiū už kvietimą apsilankyti Panevėžio „Minties“
gimnazijoje! Džiugu, kad bendruomenė yra labai veikli. Šiuo
metu mokykloje statomas priestatas, kuriame įsikurs robotikos
mokykla, o taip pat teko apsilankyti ir puikiame gimnazijos
muziejuje. Sėkmės jums.
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Antanas Markuckis, Vežimo teatro direktorius.
Tolerancijos dieną įdomus susitikimas-diskusija vyko teatro klasėje,
kur į svečius atvyko Panevėžio lėlių vežimo teatro režisierius
Antanas Markuckis ir aktoriai iš Ukrainos, jau antrus metus
vaidinantys teatre. Svečiai džiaugėsi lietuvių tautos nuoširdumu ir
tolerancija. Režisierius pasakojo apie savo asmeninę patirtį
bendraujant su kitų tautų žmonėmis. Susitikimui jaukią aplinką
sukūrė teatro studijos „Draugai“ jaunieji aktoriai ir vadovė Birutė
Beresnevičienė: išvirė žolelių arbatos, vaišino sausainiais.

Remigijus ir Algirdas Gataveckai, menininkai, fotorealistinės tapybos atstovai.
Atvyko kaip projekto „Padrąsinti. Įkvėpti. Palaikyti“ dalyviai-lektoriai. Scenoje pasirodę
breiko judesiais iš karto perėmė pokalbio temas į savo rankas. Jie atskleidė, kad
netalentingų žmonių nebūna, visur reikia kruopštaus darbo, atsidavimo savo idėjai. Tada
viskas pavyksta. Pateikė gausybę pavyzdžių iš savo gyvenimo. Palinkėjo būti drąsiems,
svajoti ir siekti tos svajonės. Gimnazijos muziejuje paliko labai įspūdingą įrašą.

Arvydas Juozaitis, filosofas, mokslininkas, kandidatas į Lietuvos prezidentus
„MINTIES“ gimnazija PANEVĖŽYJE – tikras perlas. Susipažinęs su Jūsų gimnazijos
keliu, kuris prasidėjo Baltijos kelio metu, kone netekau žado. „Tai juk mokyklos
idealas, – tariau sau netyčia. Ir pagalvojau viltingai: – dabar bus ką minėti, apie ką
galvoti, kai reikės kovoti už Lietuvos ateities Mokyklą. Nenuleiskite sparnų, jie
jums reikalingi.“ Taip sakė svečias pabendravęs su gimnazijos direktorium
Egidijum Samu, grupe mokytojų, pasidomėjęs mokyklos veikla, o aplankęs
gimnazijos muziejų paliko šias mintis Svečių knygoje.

Dėkojame visiems, rašiusiems, kalbėjusiems, patarusiems, fotografavusiems. Rašykite, skelbkitės, kvieskitės į renginius.
Mūsų jaunųjų žurnalistų komanda pasirengusi bendradarbiauti.
Redaktorė lietuvių kalbos mokytoja Emilija Gedraitienė
Maketuotoja IT mokytoja Inga Rulienė
Gimnazijos adresas: Kniaudiškių 40. Panevėžys, LT-37119.
Laikraštį galima perskaityti ir internete: http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/laikrastis-pertrauka
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