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Laikas – reliatyvi sąvoka. Kiekvienas jaučia jį kitaip. Kas
kiekvienas? Žmogus išgyvena vienaip, gyvūnas - savaip,
pastatas – dar kitaip, organizacija – įvairiai. Juk mokykla –
tai organizacija. Mokykla laiką vertina iš dalies pagal
žmones: jų pasiekimus, pasikeitimus. Iš kitos pusės pačią
mokyklą vertina kiti pagal tai, kokia ji yra, ką ji davė,
duoda, duos. Metų sandūros artėjimas yra laikas pažvelgti
į tai, kuo gyvena mokykla, jos bendruomenė. Juk 2019aisiais paminėtas mokyklos trisdešimtmetis, svarbus
akcentas kiekvieno mintiečio kasdienybėje. Tad šis
„Pertraukos“ numeris iš dalies yra kaip sukakties
paminėjimo refleksija. Be abejo, apžvelgiama ir tai,
kas svarbaus iki Naujųjų įvyko. Gimnazijos
laikraščio puslapiuose negalima sudėlioti
visko nuo svarbiausių dalykų iki mažiau
svarbių, Mokyklos gyvenime nesvarbių
dalykų nebūna.
Linkime per visus 2020-uosius būti
optimistiškiems, tolerantiškiems,
bendruomeniškiems – juk tai
mokyklų bendruomenių metai.
„Pertraukos“ redkolegija

Marytė Kontrimaitė

Vidurnaktį, tarp vakar ir rytoj…
Kai žiburiuodami nušvinta mums Naujieji metai,
vėl tuos pačius linkėjimus kartoja
puošnios minios, orkestrai griaudžia,
o Betliejaus šviesioji kelrodė žvaigždė dar neužgeso
ir Trijų Karalių kupriai žengia per dykumas,
pakelkime į dangų
ne tik akis iliuzijos paikos,
o – širdis,
prašykim To,
Kuris visus mus girdi,
Vilties, Tikėjimo ir Meilės, ir Taikos…
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Intensyviausia 30-mečio minėjimo savaitė

Kas čia nutiko, kad ne vieną popietę į
Kniaudiškių 40 daug žmonių skubėjo? Ne.
Ne gaisras. Tai jaunatviškas mokyklos 30metis, pažymimas gražiais renginiais. Štai
sakoma, kad švietimo įstaigų esminės
vertybės turėtų būti bendradarbiavimas
(bendruomeniškumas
visais
lygiais,
draugiškumas, darbštumas), atsakomybė

(pareiga, savarankiškumas, pilietiškumas) ir pagarba
(tolerancija, lojalumas, žmogiškumas). Visų šių požymių
puokštę galima išskleisti „Minties“ gimnazijoje. Tai lemia šios
mokyklos pedagogų gebėjimas suteikti reikiamą dalykinę
pagalbą ugdymosi procese, tenkinti mokinių individualius
poreikius, kitaip organizuoti neformalųjį meninį, pilietinį –
patriotinį, gamtamokslinį, sportinį mokinių lavinimą, skatinti
mokinius dalyvauti įvairių lygių projektuose, net juos inicijuoti.

Susitikimų vakaras
Pirmasis gražus akcentas – susitikimų
vakaras, dirbusiųjų ir dirbančiųjų „Minties“
gimnazijoje, susibūrimas. Pasitikimas prie
mokytojų kambario tapo emocijų raiškos
vieta. Juk smagu pamatyti kolegą, kurio
nematei 10 ar daugiau metų ir pasidžiaugti
tuo laiku kartu. Jauku buvo klausytis
mokytojų prisiminimų, linkėjimų, o dabar –
vartyti ir skaityti jų „Sugrįžimų“ albumo
lapus. Kolegos aplankė naująjį mokyklos
„sparną“, kuriame įsikūrė „RoboLabas“,
išklausė mokinių sveikinimo. O gimnazijos
valgykloje momentais iš darbo metų 18ojoje vidurinėje, „Minties“ vidurinėje ar
„Minties“ gimnazijoje dalijosi mokytojos
Almira
Dambrauskienė,
Aleksandra
Nevierienė, Irena Kinderienė, Veronika
Katinienė, Stefanija Lapinskienė, Algė
Verbėjienė, Daiva Baubonienė, Vitalijus
Satkevičius, Zita Vinkauskienė, Vilija
Sabalienė, Sigita Skrickienė, Inga Mašauskienė, Kęstutis Žilinskas, Janina Tijušienė, Jolanta Šulskienė, Dalia Karkazienė,
Alina Rešotkinienė, Edita Galeckienė, Lina Padelevičienė, Romualdas Asanavičius, Vaida Batavičienė, Rasa Švelnienė,
Jolanta Simonavičienė, Jūratė Pratkelienė, Akvilija Kiburienė, Norvilė Sučylaitė, Jolita Beleckienė. Dažniausiai nuskambėjęs
ar užrašytas linkėjimas buvo išlikti savitai, jaukiai, bendruomeniškai mokyklai.
Irina Dementjeva, anglų kalbos mokytoja

2

Vartome gimnazijos istorijos puslapius
Gimnazijos moksleiviai organizavo
įvairias veiklas, skirtas mokyklos
30-mečiui. Popietės „Vartome
gimnazijos istorijos puslapius“
metu vieni varžėsi protmūšiuose,
kiti susitiko su mokyklą baigusiais
absolventais, treti rengė teminę
diskusiją. Tad nuo ryto iki vėlyvos
popietės Mokinių Parlamento
susitarimu
klasių
kolektyvai
vaišinosi
picomis
ir
kitais
skanėstais, prieš tai įvykdę
numatytas veiklas.
Viktorija Bareišytė, Jaunoji
žurnalistė

Šventinis renginys „30-mečio žingsniai“
Tą dieną vyko gimnazijos šventinis renginys „30mečio žingsniai“ su svečiais iš miesto ir
mikrorajono. Aktų salėn sugužėjo pulkas lauktų
svečių. Juos pasitiko gimnazistai, kviesdami
pasidžiaugti jubiliejumi kartu. Svečiams buvo
įteiktos jubiliejų įprasminančios dovanos:
gimnazistų kūrybos almanachas „Ieškau ir randu
3“, 2020-ųjų metų kalendorius su užfiksuotais
mintiečių veiklų momentais, naujas gimnazijos
laikraščio „Pertrauka“ numeris. Erdvę puošė ne
tik šventiška foto sienelė, prie kurios, kaip
šiandien įprasta, fotografavosi svečiai ir
šeimininkai, bet ir originaliai eksponuojamos
nuotraukos iš 30 metų gyvavimo. Net aiktelėjo
kai kas, čia save suradęs. Aktų salėje didžiausias
išbandymas laukė su gimnazija atsisveikinančio
direktoriaus Egidijaus Samo. Juk pedagogams išbandymų nestinga. Taip yra ne tik šiais iššūkių laikais, bet buvo ir prieš 30
metų. 1989 metų rudenį teko sukti galvą vadovauti ėmusiam Egidijui Samui, styguojant ugdymo proceso tada dar 18-ojoje
vidurinėje mokykloje pradžią. Ne tik šis klausimas jam buvo užduotas šventinio renginio metu. Juk gimnazistai ketvirtokai
atrado mokyklos muziejuje, archyve ir įsteigimo Potvarkį, ir senų dienynų, ir iškabas, ir senųjų mokyklinių uniformų
apykaklių, ir net direktoriaus guminukus. Reikėjo direktoriui prisiminti ir kitiems papasakoti apie tuos laikus. Nuostabiai
lyriškos scenos apie gimimą, įprasmintos gimnazistų ir darželinukų šokiais, dainomis, skaitovų savos kūrybos tekstai apie
gyvenimą ir mokyklą, ankstesnių laidų abiturientų dėmesys mokyklai jaudino visus renginio dalyvius. Juk, kaip sakė
renginio vedėjai, širdis džiaugiasi klausantis Dariaus Liutkevičiaus ir Juditos Lebedevaitės dainų, džiaugiantis Žymanto
Kučiko ugdytinių šokiu, stebint tiesioginį europarlamentaro patarėjo Martyno Norbuto sveikinimą iš Briuselio. „Minties“
bendruomenę nustebino svečiai, atvykę su dovanomis. Ne tik 18 pedagogų, bet ir rūpestingoji ūkio dalies darbuotoja
Ramutė Kavaliauskienė bei gimnazijos raštinės vedėja Sigita Bučelienė įvertintos Padėkomis. Jos ir iš Švietimo ir mokslo
ministerijos, ir iš Seimo švietimo ir mokslo komiteto, ir iš Panevėžio miesto Mero, ir iš Seimo narių: Povilo Urbšio, Godos
Burokienės, Broniaus Matelio, Petro Navulio. Įvertinimais džiaugėsi buvęs gimnazijos direktorius Egidijus Samas,
direktoriaus pavaduotoja, atliekanti direktorės funkcijas Ramutė Stasevičienė, direktoriaus pavaduotoja Vilma Rimvydienė,
mokytojos: Adelė Samuolienė, Jūratė Gelžinienė, Raminta Kemzūraitė-Žvykė, Dalia Tabokienė, Aušra Sučylienė, Jurgita
Skrebienė, Rasa Paukštytė, Danguolė Smalinskienė, Emilija Gedraitienė, Aušra Balčikonienė, Ona Liškauskienė, Regina
Vezbergienė, Milda Masilionytė, Angelė Vabalienė. Net miesto Sveikatos biuras dėkojo už gimnazijos aktyvų dalyvavimą
projektuose ir apdovanojo mokytoją Virginiją Juknienę. „Švenčia visa Kniaudiškių gatvė,“- sakė ne tik artimiausi gimnazijos
kaimynai iš RoboLabas, mažųjų bibliotekos „Žalioji pelėda“, darželio „Puriena“ ir „Diemedis“, bet ir beveik visų gimnazijų ir
progimnazijų vadovai. Jų vardu mintiečiais džiaugėsi J. Miltinio gimnazijos direktorius Vytautas Raišys. Renginio
kulminacija-jungtinio mokinių ir mokytojų choro daina. Po šventės renginio dalyviai mielai aplankė 30-mečio jubiliejui
skirtas parodas, muziejų. Šis renginys – tik vienas mažo, bet svarbaus jubiliejaus akordas.
Emilija Gedraitienė, lietuvių kalbos mokytoja
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Mišios už gimnazijos bendruomenę
Paskutinė savaitės diena susidėjo net iš
kelių šventinių akcentų. Prasidėjo ji Šv.
Mišiomis už gimnaziją Kristaus Karaliaus
katedroje. Pilna šventovė moksleivių,
atėjusių skirti savo maldas už „Minties“
bendruomenę,
džiugino
susikaupimu,
santūrumu, mokymusi elgesio vieniems iš
kitų. Skautų draugovės „Gabija“ atstovai
įnešė gimnazijos vėliavą, aukai skirtas
atnašas: duoną, vaisius, medų. Mišias
aukojęs kunigas kvietė jaunus žmones
mąstyti apie tikrąsias gyvenimo vertybes,
mokytis skirti tikrus dalykus nuo netikrų, o
pedagogams ir kitiems bendruomenės
nariams palinkėjo tikėti savo misija.

Bendruomenės pietūs
Visi dabar dirbantys gimnazijoje buvo
pakviesti į gimnazijos valgyklą prie bendro
stalo. Kolektyvas buvo nustebintas naujos
gimnazijos vedlės Ramutės Stasevičienės
PADĖKOS. Tai buvo ne tik gražūs žodžiai, bet
ir dėmesys kiekvienam. Juk surikiuoti visus
pagal atėjimo dirbti į mokyklą laiką ne taip
paprasta. Tad jos vadovaujama komanda, tai
yra sekretorė Sigita Bučelienė, direktoriaus
pavaduotoja Vilma Rimvydienė, sukosi tarsi
istorinio laiko ritme, pradėjusios nuo
seniausiai dirbančiųjų gimnazijoje: Redos
Ambrazaitienės, Ligitos Dauderienės, Loretos

Klimkevičienės, Zitos Morkūnienės, Kęstučio Paškevičiaus ir Vaidoto
Rulio, iki šiemet įsijungusiųjų į „Minties“ bendruomenę: socialinės
darbuotojos Vilijos Andrijauskienės, Vyr. buhalterės Rasos
Vinauskienės, kasininkės Virginijos Tamošiūnienės, ūkio dalies
darbuotojo Vlado Filipavičiaus. Dar kartą pasidžiaugta, kad gimnaziją
kaip savo antruosius namus pasirinko buvusios mokinės, dabar
mokytojos Renata Dargužytė – Kuchalskienė ir Jovita Bagdžiūnaitė –
Ivanauskienė. Pastaroji buvo nustebinta, kai jos buvusi lietuvių kalbos
mokytoja Adelė Samuolienė perskaitė kūrinėlį apie gėlę ir visų prašė
atspėti autorių. Tik pati Jovita atpažino savo kurtą tekstą, o kiti
apibendrino, kad jau tada Jovita turėjo menininkės gyslelę. Popietės
metu visi nuoširdžiai bendravo ir skanavo jubiliejinį tortą.

Mokinių kūrybos almanacho „Ieškau ir randu 3“ pristatymas
Penktą valandą po pietų gimnazijos teatro
klasė nebetalpino visų, norinčių būti
kūrybos almanacho sutikimo liudininkais.
Pasigirdo trimito garsai, kvietę suklusti,
išgirsti, pamatyti. Gimnazistų susikurta
kompozicija iš visų trijų almanacho leidinių
atskleidė, kokios įvairios mokinių kūrybinės
mintys. Gimnazistai skaitovai Karina, Akvilė,
Viktorija, Gerda, Domas, Tadas, Karolina,
Augustė ir muzikantai Dovydas bei Julius
padarė įžangą pradėti kalbėti apie kuriantį
žmogų. Almanacho sudarytojų grupės
vadovė Adelė Samuolienė pakvietė svečius
ir saviškius pasidalinti mintimis apie žodinę
ir vaizdinę kūrybą. Justinas Dementavičius,
IX laidos absolventas, pristatytas kaip Socialinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos
mokslų instituto docentas, buvo lakoniškas, sakydamas, kad žodis skvarbesnis už peilį, jis palieka gilesnį randą negu
fizinė žaizda. Palinkėjo ieškoti tikrų žodžių. Savo kūrybos paskaitė ir apie poreikį kurti kalbėjo chemijos (!) mokytoja
Regina Vezbergienė. Labai atvirai, ką duoda kūryba žmogui, pasisakė XXVI laidos absolventas Juras Nauronis bei XXVII
laidos absolventė Veronika Palionytė. Mokytoja, almanacho redaktorė, Danguolė Smalinskienė aptarė mokinių
kūrybinio rinkinio ypatumus. Visi kūrėjai dovanų gavo po kūrybos almanachą „Ieškau ir randu 3“, kurio puslapiuose
tuojau ieškojo pažįstamų kūrybos.
Karolina Motiejūnaitė, jaunoji žurnalistė
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Parodos
Gimnazijos erdves tomis dienomis
papuošė ne viena paroda. Po
almanacho pristatymo visi buvo
pakviesti į gimnazijos absolvento
Dominyko
Sidorovo
tapybos
parodos
atidarymą.
Jaunasis
menininkas yra eksponavęs savo
darbus ne vienoje šalies parodų
salėje, tad smagu, kad savo
mokyklos jubiliejų papuošė dar
vienu meniniu akcentu. Darbų
autorius
džiaugėsi
mokyklos
pedagogais, kurie jam buvo ir
tebėra
svarbūs
žmonės.
Nedaugžodžiavo ir apie savo
darbus: „Mano tapybos motyvai
yra
kasdienybės
daiktai
ir
reiškiniai. Aš, ilgai žiūrėdamas
arba, atvirkščiai, tik akies krašteliu pastebėdamas tuos daugeliui net nuobodžius artefaktus, juos tarsi užfiksuoju. Dažnai tai
būna net ir tokie įprasti daiktai kaip, pavyzdžiui, atsinešti iš namų virtuvės į studiją. Viskas labai smarkiai priartėję, viskas
šalia”. Daugiau apie jaunąjį kūrėją kalba jo darbai. Dailės mokytojas Kęstutis Paškevičius pasidžiaugė galėdamas pristatyti
buvusi ugdytinį dabartiniams gimnazistams. Direktoriaus pavaduotoja Vilma Rimvydienė, jaunojo menininko mama Aušra
Sidorovienė dėkojo už tokią išskirtinę galimybę mintiečiams.
Gimnazijos muziejuje buvo atidaryta
mokytojų darbų paroda “Laikas einadarbai išlieka”. Čia įvyko net keistos
metamorfozės. Jaunieji muziejininkai iš
fondų ir ekspozicijos sudarė vieną
parodos variantą, norėdami parodyti
buvusių gimnazistų
rašto, dailės,
technologijų darbus. Bet atsiradus
galimybei parodyti mokytojų sukurtus
keramikos darbus, pirmasis parodos
variantas grįžo į savo buvusias
eksponavimo, saugojimo vietas, o įvyko
kitokių darbų parodos atidarymas. Darbų
autoriai patys pirmą kartą pamatė
išdegtus savo molinius dirbinius ir
atidarymo
metu
turėjo sugalvoti
pavadinimus ar prisiminti idėją, kodėl
toks darbas gimė. Kiek nuostabos,
susižavėjimo šūksnių nuskambėjo. Tikriausiai nė vienos parodos atidaryme (mokykloje) to nėra buvę. O kokių išradingų
pavadinimų sugalvota: Ligitos Dauderienės „Trapumas“, Genutės Kulbienės „Neatrastas pasaulis“, Danguolės Smalinskienės
„Kalnų ežerėlis“, Eglės Noreikienės „Ratu“, Rasos Žulienės „Pirmasis bandymas“, socialinės pedagogės Vilijos Andrijauskienės
„Kaktusų namas“, Skirmantės Svetikienės „Simetrija“, Onos Liškauskienės „Mozaika“, Giedrės Kraujelienės „Sukutis“,
Vaidoto Rulio „Vakaro suktinis“, Redos Ambrazaitienės „Mėlyna saulėgrąža“, Zitos Morkūnienės „Kur mintys slepias...“,
Ingos Rulienės „Netikėtas žydėjimas“, Kęstučio Paškevičiaus „Avinžuvė“... Visų pavadinimų neįmanoma įsiminti. Parodą
lankę kitų mokyklų vadovai negalėjo patikėti, kad tie darbai buvo sukurti spontaniškai (iš anksto nežinant ir neplanuojant)
per dvi valandas. Štai koks mūsų mokytojų kūrybiškumas!
Dar viena paroda - bibliotekos erdvėse. Ji, kaip visada, konkreti, atrinkta, vizualiai atskleidžianti numatytą temą. O tema buvo
“Bibliotekos istorija” bibliotekos vedėjos Dalios Pūkienės ir bibliotekininkės Milės Kabelienės akimis. Tad nuotraukose buvo
galima atsekti pastarųjų penkerių metų gražiausias bibliotekos renginių akimirkas, knygų pristatymo pamokas, projektų su
lietuvių kalbos mokytojomis epizodus, ištikimiausių skaitytojų nuotraukas. Visa tai liudijo, kad biblioteka yra kūrybiškai
veikianti jaunų žmonių ugdymo erdvė, atsiliepianti į gyvenimo aktualijas, mokanti deramai pasirinkti, ar nuvedanti į
nenuspėjamą paslapčių, fantazijų pasaulį.
Martynas Jakubauskas, IVb klasės mokinys
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Sugrįžimų vakaras
Koks jubiliejus be artimiausiųjų? Tai, be abejo, buvę auklėtiniai.
Jiems negaliojo reglamentuotas vakaro pradžios laikas, nes vis
skubėjo „Mintin“ iš įvairiausių Lietuvos vietų. Kokios ovacijos
ūžtelėjo ne kartą pagrindinio koncerto aktų salėje metu! Smagu
buvo tiesiogiai klausytis visiems buvusio direktoriaus Egidijaus
Samo prisiminimų. Direktorius irgi šmaikštavo: kai kuriuos
klausimus persiųsdavo atsakyti salėje esantiems absolventams,
mokytojams. Prasmingai skambėjo tiek eilėraščių mintys, tiek
dainų tekstai apie gyvenimą, ėjimą, kūrybą... Atrodė, kad visa
salė dainavo kartu, kai solistų ir mišraus choro buvo užtraukta
„Aš jau ne lašas jūroj, o jūra manyje“! Dar gražesnės emocijos,
atpažinimai ir apsikabinimai nesibaigė visą vakarą įvairiose
gimnazijos erdvėse: tiek tebedirbantys, tiek tą vakarą apsilankę
klasių vadovai bendravo su auklėtiniais, kitais mokiniais klasėse,
vaišinosi saldumynais, vaisiais, kava bei arbata trikampyje prie
direktoriaus kabineto. Daugeliui sunkoka buvo pildyti
„Sugrįžimų“ albumo lapus, užrašyti įsimintiniausius praeities
įvykius, be abejo, ir nesišypsoti fotografuojantis prie foto
sienelės (viskas matyti gimnazijos FB). Tą vakarą mokyklon
mintimis sugrįžo ir tie, kurie negalėjo tikrai atvykti – kai kurie
virtualiai dalyvavo klasių susitikimuose. Kas gali būti
prasmingiau už padėką? Tai jautė visi „Minties“, buvusios 18osios vidurinės, mokytojai, džiaugdamiesi ugdytinių
pasiekimais, sėkmės istorijomis. Jos ne visada užrašomos. Gal
net neįmanoma užrašyti to jausmo, kokį perteikė daugelis
buvusių mokyklos mokinių. Juk jie – laukiami ir paprastomis
mokslo metų dienomis, kad savo pavyzdžiais paliudytų, kaip
užaugama TIKRAIS žmonėmis.
Baltrukonytė Justina, XX laidos absolventė
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Na, o mano klasė yra pati geriausia. Atsimenu, kai buvo aštuntos klasės išleistuvės, aš vos neapsiverkiau. Nenorėjau palikti
savo senos klasės. Bijojau, kad pakliūsiu į tą klasę, kur su manimi niekas nebendraus. Atėjus rugsėjo pirmajai, labai jaudin ausi.
Visą laiką galvojau, kas bus, jei kažką ne taip pasakysiu ar ne taip kažką padarysiu. Bet mano baimę nugalėjo klasės draugiškumas.
Jau kitą dieną mes visi vaikščiojom po mokyklą ir ieškojom kabinetų.
Karolina Savickaitė, Id klasės gimnazistė
Aš iš karto jau buvau nusprendusi eiti į šitą mokyklą, nes visi sakė, kad jos mokytojai labai geri. Iš pradžių gimnazija atrodė
labai klaidi, bet po kelių savaičių jau žinojau, kur yra visi kabinetai. Jie patraukia akį gražumu bei tvarkingumu.
Neseniai sužinojau, kur yra muziejus. Jame sužinojau apie gimnazijos pasiekimus ir pagalvojau, kad ji labai buvo aktyvi, daug
laimėjo sporte ir mąstyme. O šiandien ryte pamačiau, kad yra labai gražus laivelis pastatytas. Be to, mokyklos kieme yra dau g
suoliukų, todėl jis man patinka.
Greta Morkūnaitė, Id klasės gimnazistė
Nemanau, kad kitose gimnazijose vaikai yra taip mylimi kaip čia, „Minties“ gimnazijoje. Aš tikrai galiu teigti, kad ji tikrai yra
kaip antrieji namai. Visi mokytojai šioje gimnazijoje yra draugiški ir patikimi. Sau ir kitiems norėčiau pasakyti, kad nespręstų apie
mokyklas iš pasakojimų ar interneto.
Nojus Pociūnas, Id klasės gimnazistas
Miela aš,
Tikiuosi, kad tau seksis „Minties“ gimnazijoje, dalyvausi visokiuose renginiuose. Ko gero, noriai sieksi savo tikslo , sutarsi su
klasės draugais, gerai mokysiesi.
Visada buvai viena iš nedrąsiųjų, tačiau metams bėgant pajutai, kad vis drąsėji, vis labiau nenustygsti vietoje. Tad labai pu iku:
„Minties“ gimnazijoje yra nemažai būrelių ir jie visi savaip įdomūs, tad gali keletą iš jų lankyti.
Tik pradėjusi eiti į gimnaziją pajutai, kaip atsirado daugiau energijos, daugiau klasės draugų, daug naujų mokytojų, kurie no riai
tave moko.
Ir vėl esi žemiausio ūgio klasėje, tačiau tai nereiškia, kad negali daryti tų pačių dalykų nei kiti, aišku, išskyrus paimti daiktus
nuo aukštutinių lentynų.
Nors esi tik pirmokė, gali pasiekti daug. Gali daryti tai, kas tau patinka (aišku, neperžengiant tam tikrų ribų). Todėl tau (sau!)
linkiu pasiekti savo tikslus, būti drąsesnei ir baigti „Mintes“ gimnaziją.
Kamilė Gudeliūnaitė, Id klasės gimnazistė
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Džiaugiamės pasiekimais
Gruodžio mėnesį įvyko Lietuvos mokinių etninės kultūros
olimpiados pirmasis (miesto) etapas. Šioje olimpiadoje IIc
klasės mokinę Gintarę Rankelytę lydėjo sėkmė: mergina
laimėjo I-ąją vietą 9–12 klasių grupėje. G. Rankelytė
atstovaus Panevėžio miestui antrajame Lietuvos mokinių
etninės kultūros olimpiados etnografinių regionų etape.
Sveikiname Gintarę ir ją ruošusias mokytojas: lietuvių
kalbos mokytoją Aušrą Balčikonienę, teatro mokytoją
Birutę Beresnevičienę. Linkime sėkmės kitame etape.

Gruodžio pabaigoje gimnazijos kvintetas, Gintarė, Airidas,
Odeta, Aušrinė, Gabija, debiutavo Lietuvos vaikų ir
moksleivių televizijos konkurso „Dainų dainelė“ Panevėžio
savivaldybės (I etapo) konkurse. Jiems buvo nauja ir labai
prasminga patirtis.
Ruošė muzikos mokytoja Ligita Dauderienė.

Gruodį robotikos centre „RoboLabas“ vėl startavo tarptautinių
Lego robotų varžybų FLL turnyras. Panevėžio miesto mokinių,
besidominčių robotų konstravimo ir programavimo galimybėmis,
vis daugėja. Ne išimtis ir mūsų gimnazija, norą dalyvauti miesto
turnyre išreiškė net keturios mintiečių komandos. Kai kam šios
varžybos buvo pirmasis komandinio darbo, atsakomybės, greičio
ir kantrybės išbandymas.
Rezultatais nusivylusių nebuvo, o ypatingai netikėti ir smagūs jie
buvo gimnazijos antrokų komandai, Panevėžio miesto FLL turnyre
surinkusiai daugiausiai taškų. Sveikiname IIa klasės komandą:
Kamilę Milevičiūtę ir Daną Dargužį. Kviečiame visus palaikyti
mintiečius vasario 29 d. vyksiančiose regioninėse FLL varžybose.

Gimnazijoje įvyko meninio skaitymo šventė. Taip galima pavadinti
Meninio skaitymo konkurso I etapo renginį. Dalyvavo 13
gimnazistų iš visų klasių grupių: pirmokai (Kornelija
Dobrovolskytė, Matas Ribikauskas, Nojus Pociūnas), antrokai
(Kamilė Milevičiūtė, Danas Dargužis, Modesta Tiškevičiūtė, Karina
Kaminskaitė, Imelda Dociutė, Tomas Nasevičius, Gintarė
Rankelytė), trečiokai (tik Karolina Motiejūnaitė), ketvirtokai
(Dovilė Tučiūtė, Martynas Juknevičius). Vertinimo komisijos
pirmininkė Ramutė Stasevičienė pasidžiaugė jaunais žmonėmis,
kurie myli žodį, kūrybiškai perteikia tekstus. Dėkota ketvirtokams,
kurie paskutinį kartą dalyvavo tokiame konkurse. Pasigesta
trečiokų. Džiaugiamės pirmokais, gražiai tekstus skaičiusiais
antrokais Gintare Rankelyte ir Danu Dargužiu, kurie gavo
paskatinamuosius prizus. Beje, antrokai šventėje dalyvavo
gausiausiai. Miesto konkurse sausio pabaigoje gimnazijai
atstovaus Nojus Pociūnas (Id klasė), Karolina Motiejūnaitė (IIIc
klasė). Linkime jiems sėkmės.
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Renginių, kelionių ir projektų apžvalga
Dofe apdovanojimų programa – būdas keistis
Programą sudaro keturios dalys, kuriose galima tobulėti. Siekiantys aukso
ženklelio vykdo papildomą penktą veiklą – rezidavimo projektą.
Kiekvienas žmogus turi kokių nors talentų. Vienas - puikus oratorius, kitas
moka daugybę užsienio kalbų, o trečias geba per naktį sukurti interneto
puslapį. Svarbu, kad tai, ką žmogus daro, jam teiktų malonumą. Štai todėl DofE
programos dalyviai nusprendžia, kokius įgūdžius nori tobulinti, ir daro tai
atkakliai, maždaug kartą per savaitę. Juk sakoma, kad talentas sudaro 5%, o
likusius 95% atkaklus kasdienis darbas.
DofE tarptautinių apdovanojimų programa yra išskirtinė ugdymosi
programa jauniems žmonėms nuo 14 iki 24 metų. Programa jiems padeda
ugdyti savo talentus, mokytis iš patirties įveikiant iššūkius ir įprasminant savo
laisvalaikį. Programa sukurta 1956-ais metais jo didenybės princo Filipo (Prince
Philip) iniciatyva. Tai daryta kartu su vokiečių edukologu Kurt Hahn ir aktyviu
mokymosi iš patirties idėjų skleidėju, patyrusiu alpinistu, pirmuoju įkopusiu į
Everestą, lordu Džonu Hantu (John Hunt). Nuo tada programoje dalyvavo
daugiau nei 8 milijonai jaunuolių iš 140-ies pasaulio šalių. Nuo 2006 metų
programa įgyvendinama ir Lietuvoje, anksčiau ji buvo žinoma „Tarptautinių
jaunimo apdovanojimų“ vardu. DofE programa jau 60 metų koordinuojama iš
centrinės būstinės Londone. Jauni žmonės programoje dalyvauja savanoriškai,
savo laisvu laiku. Programa orientuojasi į mokymąsi iš gerosios patirties, taip
padedant atsiskleisti užslėptiems talentams. Pabaigus pasirinktą programos
lygmenį, jaunuoliams įteikiami tarptautiniai sertifikatai ir nuopelnus
atspindintys ženkleliai. Iškilmingos apdovanojimų ceremonijos vyksta
Didžiosios Britanijos ambasadoje Vilniuje.
Yra daugybė priežasčių, kodėl verta dalyvauti DofE apdovanojimuose.
Išvardinsime keletą iš jų:
 Nuo pat pirmos dienos tai bus
buvai vakar. Ir tik nuo tavęs priklauso, ar tu nori keistis, tobulėti,
 tikras nuotykis.
būti sėkmingesniu žmogumi.
 Kiekviena skirtinga veikla tau padės atrasti ką nors nauja. Manai,
Gali būti, kad tu jau ir taip dalyvauji daugybėje veiklų
kad visai neblogai būtų atrasti naujų savo talentų? Kodėl gi ne?
(būrelių, klubų, projektų), todėl pagalvok - galbūt DofE
 Nori susirasti draugų? Tas tikrai įmanoma, nes bendrausi su
apdovanojimų programa tau galėtų padėti jas apjungti ir
žmonėmis, kurie siekia panašių tikslų ir turi panašius hobius.
suteikti papildomą pripažinimą tam, ką tu jau šiaip ar taip darai?
 Tau patinka tobulėti, bet nepatinka mokytis skaitant knygas? Mes
O gal tu dar tik ieškai savo tikrojo talento ir norėtum išbandyti
irgi tikime, kad mokymasis turi būti praktinis, todėl kviečiame
visiškai naują veiklą, apie kurią senokai svajoji? DofE
mokytis per savanorišką veiklą, sportą, meną, buvimą gamtoje ar
apdovanojimų programa tinka ne tik šiais atvejais, bet ir tada,
tiesiog bendravimą su draugais.
kai jauti, kad tau reikia papildomos motyvacijos tęsti tai, ką jau
 Nori išvykti į užsienį ir įgyvendinti tarptautinį projektą? Mes tau
dabar darai. Меs manome, kad savo svajonių išpildymas, įgyti
padėsime!
nauji įgūdžiai ir draugai yra geriausias apdovanojimas DofE
 Galvoji apie ateities profesiją, bet nesi užtikrintas? Galbūt
programoje. Tiesa, pabaigus programą mes būtinai pakviesime
norėtum praktiškai ją išbandyti?
atšvęsti tavo sėkmę ir be tarptautinio sertifikato įteiksime ir
 Norėtum studijuoti Didžiojoje Britanijoje? Pasiek DofE ženklelį ir
ženklelį. Ženkleliai yra trijų lygių ir atitinka skirtingus programos
užsitikrink papildomą balą stojant jau dabar!
sudėtingumo lygius. Mes skatiname tave pradėti nuo bronzos
Jei nori dalyvauti DofE apdovanojimuose, tau reikia žinoti, kad tai –
siekimo ir palaipsniui priimti vis didesnius iššūkius siekiant
asmeninis iššūkis, todėl niekas nelygins tavęs su kitais programos
sidabro ir aukso!
dalyviais. Mes manome, kad svarbu lenktyniauti ne su kitais, o su pačiu
savimi. Kaip tai įmanoma? Tiesiog stengiantis šiandien būti geresniu, negu
Dofe programos/projekto koordinatorė mokytoja Irina Dementjeva

PROJEKTAS „Sportuok kitaip – sportuok visaip 2019“
Bene įdomiausias projekto renginys – šeimų rytmetys. Juk čia
galima ne tik pilateso treniruotėje, sportuojant kartu su mokytoja
Milda Masilionyte, sudalyvauti, bet ir artėjančioms šventėms,
kitoms progoms kažką pasigaminti per aktyviąsias pertraukėles.
Išradingų idėjų netrūksta mokytoms Jovitai Ivanauskienei ir
Jurgitai Skrebienei. Tad ir šiemet gaminome kalėdinius žaisliukus,
savitus, įdomesnius, kokių jokioje parduotuvėje neįsigysi. Kita

treniruotė – flashmobe su trenere Paulina Nakrošiūte. Svarbu kažką
įsidėmėti, kad kitą kartą galėtum pakartoti ar į treniruotes sumanytum
jau reguliariai vaikščioti. Tiek pajudėjus galima atsipūsti- juk net loterija
įvyko. Ir laimėjimai atitinkami: rašikliai, kamuoliai, žaidimai. Tad visas
pulkas žmonių, šeštadienio rytą praleidusių “Minties” gimnazijos
erdvėse, nenusivylė ir gali skanduoti: „Sportuok kitaip – sportuok
savaip“.
Milda Masilionytė, projekto vadovė
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Žinių ir talentų diena
Gimnazijoje jau tradicine tapusi nepamokinė
diena leidžia pasirinkti mokymąsi kitaip.

Lietuvių kalba ir literatūra

Eglė Noreikienė

Kūrybinis rašymas

I-IV kl.

Lietuvių kalba ir literatūra

Aušra Balčikonienė

I kl.

Matematika

Loreta Klimkevičienė

Tikyba

Dalia Tabokienė

Viktorina ,,Moki žodį - žinai kelią"
Matematikos konkursas: „Nestandartinė
matematika“
Viktorina „Ką žinai apie popiežių Pranciškų“

Istorija

Vaidotas Rulys

Konkursas „Lietuvos istorijos žinovas“

I kl.

Istorija

Aušra Sučylienė

Konkursas „Istorijos žinovas“

IV kl.

Informacinės technologijos

Lego robotų turnyras

I kl.

Viktorina „Escape“

I kl.

Lietuvių kalba ir literatūra

Inga Rulienė
Regina Vezbergienė,
Genutė Kulbienė,
Ona Liškauskienė
Daiva Stančiauskienė
Danguolė Smalinskienė

Olimpiada 1-2 klasėms

II kl.

Etika

Irmina Urbonienė

II kl.

Matematika

Nijolė Vitkauskienė

Rusų kalba

Zita Morkūnienė

Etikos žodynas koliažuose
Matematikos konkursas: „Nestandartinė
matematika“
Mažoji rusų kalbos olimpiada „Kengūriukas“

Anglų kalba

Rasa Širmulienė

Anglų kalbos diktantas

I-II kl.

Vokiečių kalba

Viktorina „Ką žinai apie vokiškai kalbančias šalis“

I-II kl.

Eurofito testas

I-II kl.

Lietuvių kalba

Rasa Paukštytė
Inga Charlampijevienė
Giedrė Kraujelienė
Milda Masilionytė
Danutė Anciukevičienė
Emilija Gedraitienė

Lietuvių kalbos ir literatūros olimpiada

III-IV kl.

Rusų kalba

Reda Ambrazaitienė

Biologija

Virginija Juknienė

I ir III kl.
ASU
III kl.

Matematika

Jūratė Gelžinienė

Anglų kalba

Renata Kuchalskienė

Matematika

Vilma Montvilaitė

Neformalus ugdymas

Jovita Ivanauskienė

Mažoji rusų kalbos olimpiada „Kengūriukas“
Linksmosios pamokos „Pomidorų padažo
detektyvas“
Matematikos konkursas: „Nestandartinė
matematika“
Anglų kalbos 11-os kasės olimpiada. Mokyklos
atranka.
Matematikos konkursas: „Nestandartinė
matematika“
Kūrybinės dirbtuvės

Geografija

Rimalda Vitkevičienė

Olimpiada „Klimatas“

IV kl.

Teatras

Birutė Beresnevičienė
Inga Charlampijevienė
Giedrė Kraujelienė
Milda Masilionytė
Danutė Anciukevičienė

Kūrybinės dirbtuvės „Išmok jaustis gerai“

III-IV kl.

Eurofito testas

III-IV kl.

Fizika ir chemija

Fizinis ugdymas

Fizinis ugdymas
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I kl.
I kl.

II kl.
II kl.

III kl.
III kl.
IV kl.
III-IV kl.

Su kultūros pasu
Mūsų gimnazijos mokiniai, kaip ir visos šalies moksleiviai,
gali įgyti kitokios patirties išnaudodami kultūros paso
galimybes. Nemažai kultūros įstaigų teikia tokius pasiūlymus.
Tarp jų ir MO muziejus Vilniuje, plečiantis savo edukacijų
programą ir siūlantis net keliolika skirtingų edukacinių
užsiėmimų su Kultūros pasu. Pasak MO muziejaus direktorės
Mildos Ivanauskienės, MO edukacijų programa yra moderni
kaip ir pats muziejus. Būtent jo programą “Literatūra ir dailė:
ieškome lyrinio subjekto” ryžosi išbandyti IVb klasė. MO
muziejus yra nusibrėžęs tris pagrindines edukacijų kryptis:
vizualinio mąstymo metodo, emocinio intelekto ugdymo ir
integruotų pamokų, kai dailė persipina su literatūra, istorija,
biologija. Laikas per edukacinį užsiėmimą susijęs su paprastu
klausimu: „Kas vyksta čia?“ Tai užsiėmimas pagal vizualinio
mąstymo metodą. „Pažvelk, o tada pažvelk dar kartą”, – sako
Philipas Yenawine’as (MoMA muziejus, Niujorkas), vizualinio
mąstymo strategijos pradininkas. Tuo ir vadovavosi mums pamoką vedusi
edukatorė Ilona Ežerinytė. Tiesa, ji visai nebaugino ir net neparodė savęs kaip
rašytojos. Tiesiog bandė perkelti į 90-uosius metus: jautėmės tarsi Gariūnuose,
„keliavome“ po Lietuvą pagal tuo metu populiarias muzikos grupes,
apsilankėme visų tada vienodame namų interjere, aptarinėjome
populiariausius šešis aprangos tipus. Na, o pamokos pabaigoje grįžome į
pradžios erdvę ir interpretavome gautą eilėraštį. Ekskursijos MO muziejuje
vadovė teigė, kad žmogiškųjų vertybių išlaikymas yra pats svarbiausias dalykas.
Tą jau buvome suvokę iš apsilankymo edukacinėje pamokoje Signatarų
namuose. Juk jei ne žmogiškųjų vertybių stiprumas XIX amžiaus paprastų
lietuvių gyvenime, neaišku, kaip būtų pasisukusi mūsų istorija. Didžiuodamiesi
žiūrėjome, kad lietuviams sėkmės pasirinktame valstybės kelyje linki įvairių
pasaulio šalių vadovai: matėme įrašus japonų, gruzinų, kinų ir kitomis kalbomis.
Išvyką su klase į Vilnių vainikavo mūsų gražiosios eglės Katedros aikštėje
aplankymas. Be abejo, vieni spėjo pamatyti visas puošniausias senamiesčio
vietas, kiti- pasmaguriauti jaukioje kavinukėje, o kai kas … net “išbandyti” save
Vilniaus gatvėse.
Agnė Guntulytė, jaunoji žurnalistė

Patirtinės pamokos Kaune
Kas nutiko, kad net dvi klasių grupės tą pačią dieną
patraukė Kaunan? Pirmieji išvyko ryte, jau 10 valandą jie
dalyvavo mokytojos Danguolės Smalinskienės istorijosliteratūros pamokoje prie Laisvės kario, prisimindami, kaip
senovėje žmonės dainavo išleisdami bernelius į karą. Vėliau visi
patraukė į Istorinę prezidentūrą. Prieš patekdami vidun turėjo
atpažinti tarpukario prezidentus pagal jų skulptūras
prezidentūros sodelyje, nes klausimus teikė mokytoja Emilija
Gedraitienė. Viduje laukė pamoka „Liudo Mažylio iššūkis“.
Dvyliktokėms, Viktorijai, Rugilei, Ugnei, Robertai ir Akvilei, teko
tapti grupių vadovėmis, kad su tuo iššūkiu susidorotų. Po to
reikėjo savo atradimus-istorinius faktus pristatyti visiems.
Pamokos vadovas Gediminas pasidžiaugė, kad visos grupelės
susidorojo su užduotimis. Kita tikra patirtinė pamoka laukė M.
K. Čiurlionio dailės muziejuje. Gidas Nerijus pradėjo nuo
klausimo “Ką norite patirti čia atėję?” Teko atsakyti, o po to su
juo „pereiti“ M. K. Čiurlionio kūrybos pažinimo keliu. Labai įdomi patirtis. Ne mažiau įdomių dalykų sužinojo ir išgyveno kita gimnazistų grupė,
aplankiusi Sporto istorijos muziejų. Nepakartojamą įspūdį paliko ekspozicija, pasakojanti mūsų šalies cirko istoriją. Na, vakaras – krepšinio
varžybų aistros. Ne vienas visas emocijas paliko „Žalgirio‘ arenoje, net kitą dieną mokykloje neprakalbėjo. Tokia buvo jų sportinio gyvenimo
pažinimo patirtis.
Viktorija Bareišytė, jaunoji žurnalistė
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Fotoreportažas
„Kalėdų belaukiant“ –
taip vadinosi visas
renginių ciklas prieš
kalėdines atostogas.
Tai ir Sveikinimų paštas,
ir Gerumo akcija,
ir Knygų Kalėdos,
ir Advento rytmetys,
ir kalėdiniai sveikinimai
gimnazijai, parodyti aktų
salėje, ir šventinės
valandėlės klasėse.

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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