
 
 

 
 

Leidžia Panevėžio „Minties“ gimnazijos gimnazistai ⟣ ⟣ 2014 m. gruodis  ⟣⟣ 

 
 

 
 

 

 

Sutikdami Šv.Kalėdas, tradiciškai dalyvau-

jame GERUMO AKCIJOSE. Gruodžio 8–16 

dienomis organizuojama akcija, kurios metu 

aukojami saldainiai ir negendantys 

produktai, kurie nukeliaus į šv. Juozapo 

senelių globos namus ir bendriją „Panevėžio 

viltis“. Akciją organizuoja Mokinių parla-

mentas, o akcijos globėja – direktoriaus 

pavaduotoja Almira Dambrauskienė. 

 
 
 

 
Miesto centras šiais metais pasipuošė originaliai puoštomis 

eglutėmis, jų tarpe ir mūsiškė – baltais žiedais pasidabinusi. 
Žaisliukus mokytoja Jovita Ivanauskienė kūrė kartu 

su mokiniais iš plastiko gaminių. Paklausėme, ar daug 
rankų jai padėjo? 
 
– Taip šiemet žaisliukus kūriau iš 
plastikinių šaukštelių. Karpymo 
buvo daug, nes sunaudojome apie 
1200 šaukštelių.  
Pirmiausiai buvo įdarbinta šeima, 
po to ir mokiniai padėjo. Džiaugiuosi, 
kai mokiniai padeda, papildomos 
rankos visada naudingos ir linksmiau ir 
darbas greičiau einasi… 
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KIEKVIENA KAIP SMILTELĖ 
 

„Maža smiltelė – tai kalno pradžia,“ – šie 
žodžiai tiesiogiai apibūdina gamtos reiškinius, o 
perkeltine prasme dera ir kalbant apie žmonių 
veiklą. Gimnazijos fizikos mokytoja Ona 
Liškauskienė tuos žodžius kaip savo moto įrašė 
knygon „25-mečio žingsniai“. Tai knyga, 
reprezentuojanti mūsų gimnaziją, pažyminčią 
mokyklos gyvavimo 25-metį. Šis leidinys – vienas 
iš sukaktį pažyminčių 25 akcentų. 

Pirmasis – direktoriaus Egidijaus Samo žodis 
gimnazijos bendruomenei, pradedančiai 
jubiliejinius metus. Vizuali realizacija - 
instaliacijų paroda „Drąsiai, atkakliai, išradingai 
„Minties“ laivu į 25-uosius metus“ šių metų 
pavasarį. Viso rengimosi šventei ir šventės 
vyksme galima išskirti momentus, kurie 
įprasmina mokyklos, kaip bendruomenės, 
gyvavimą ir kurie parodo kiekvieno svarbą. Buvo 
kreiptasi į visus, susijusius su mokykla, su 
kvietimu atsiliepti prisiminimais ar savo sėkmės 
istorija. Juk mokyklą per ketvirtį amžiaus baigė 
2385 abiturientai, išleistos 23 laidos, neskaitant 
išėjusiųjų iš žemesnių klasių. Pedagogų 
kolektyvas taip pat keitėsi, nors, galima teigti, 
stuburas išliko, nes nuo atidarymo tebedirba 11 
darbuotojų, iš kurių svarbiausias asmuo – 
direktorius Egidijus Samas, kartu su juo – 
direktoriaus pavaduotoja Almira 
Dambrauskienė. Atsiliepus buvusiems 
mokiniams, pradėtas dėlioti „Sėkmės istorijų“ 
nebaigtinis rinkinys, dabar jau eksponuojamas 
mokyklos muziejuje. 

Jubiliejinė savaitė buvo skirta įvairiapusiams 
gimnazistų gebėjimams, pomėgiams atskleisti. 
Jau trečius metus vyko sportą propaguojantis ir 
sveikatinimui skirtas projektas „Ateik 
ketvirtadienį“, į kurį buvo kviečiami visi 
Kniaudiškių mikrorajono gyventojai, aplinkinių 
mokyklų mokiniai. Visų dėmesį atkreipęs 1800 
m. bėgimas Nevėžio pakrante „Aš atsakingas“. 
Taip pat nemažai išmanymo ir žinių reikėjo 
gimnazistų ir pedagogų komandoms atsakant į 
klausimus protų mūšyje „5x5=25“, kuriame 
laimėjimu pasidalino pedagogų ir ketvirtokų 
komandos. Draugų diena skambėte skambėjo 
posmais, dainomis, po koncerto simbolišką žinią 
apie draugystės galią išnešė ir baltų balandžių 
būrys, pakilęs iš gimnazijos kiemo. 

Ypatingu elegantiškumu ir 
jaunatviškumu išsiskyrė 
Šventinis vakaras, sulaukęs 
svečių ir buvusių saviškių 
sveikinimų. Jau kitą dieną 
„Minties“ bendruomenė 
Šv.Mišių išklausė Kristaus 
Karaliaus katedroje, po to klasių 
grupės rinkosi gimnazijos aktų 
salėn pasidžiaugti direktoriaus 
vardijamais gabiausiųjų, 
sėkmingiausiųjų laimėjimais ir 
mokyklos gimtadienio proga teikiamais tortais. Tokia šventinė nuotaika pajausta 
kai kurių gimnazistų, tiksliau, skautų, jau prieš keletą dienų, pažymint „Gabijos“ 
draugovės  turiningos veiklos 20-metį. 

Ne mažiau mokytojų ir mokinių dėmesio sulaukė pastarųjų penkerių metų 
dailės, poezijos, prozos darbai – mokinių kūrybos almanachas „Ieškau ir randu 2“. 

Pasidžiaugta pirmąja, jau minėta, reprezentacine knyga apie gimnaziją. Šių 
leidinių iniciatorė bei viena iš sudarytojų direktoriaus pavaduotoja Ramutė 
Stasevičienė džiaugėsi, kad kūrėjų sambūryje džiugu matyti ir dabartinius 
gimnazistus, ir prieš keletą metų baigusius mokyklą absolventus. Pastarieji po to 
pasklido po įvairias mokyklos erdves, kur galėjo aplankyti mokinių darbų parodą 
„Suvenyras gimnazijai“, dailės darbų parodą „Iš praeities skrynios“, taip pat 
reitinguoti fotografijų parodos „Mano gimnazija“ darbus. Visus susiburti aktų 
salėn kvietė Sugrįžimų vakaras ir klasių susitikimai. Gausus, netelpantis aktų 
salėje absolventų skaičius rodė, kad ši mokykla daugeliui išliko kaip svarbi 
gyvenimo dalis. Ne veltui kai kurie, užsukę į gimnazijos muziejų, apžvelgdami 
ekspoziciją „Išskridę iš mūsų“, ieškojo nuotraukose ar kitais būdais užfiksuotų 
savų ar savo draugų, pažįstamų veidų. Bendruomeniškumu pasižymėjo ir 
šeštadienį vykusios buvusių mokinių krepšinio rungtynės, inicijuotos gimnazijos 
direktoriaus.  

Ruošdamiesi ir pažymėdami mokyklos veiklos 25-metį, supratome, kad 
kiekvienas esame minėto kalno dalimi, maža smiltele.  

 

 
Lietuvių kalbos mokytoja Emilija Gedraitienė 
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Prozos rudenėlis – 2014 
Jau tradicija mūsų gimnazijoje tapęs „Prozos rudenėlis“ į kūrybines 

dirbtuves sukvietė nemažą būrį kūrėjų. Mokiniai rašė apsakymus, miniatiūras, 
vaizdelius dviem etapais. Pirmiausia savo mintis išdėstė susirinkę į kūrybines 
dirbtuves mokykloje, o vėliau jas tobulino po savaitės. Geriausiai įvertinti darbai 
buvo šių kūrėjų: Martos Rulytės, Ib klasė, Justo Savicko, IIIb klasė, Marijos 
Petraitytės IVf klasė, Jovitos Jasėnaitės, IVb klasė.                                    

 Eglė Narkevičiūtė, IIIc klasė 

M i n i a t i ū r a 
Migla apgaubusi visą žemę. Bandydama kažką įžiūrėti, tik varginu save. Tamsa 

pamažu apgaubia žemę. Tvyro mirtina tyla. Lauke nė gyvos dvasios, tik slogus ir tuščias 

oras. Man darosi šalta... 

Lūpos pradeda mėlynuoti, šiurpuliukai bėgioja po visą kūną. Įkvėpiau tyro ir 

kartu ledinio oro. Oras... 

Akių vyzdžiai išplėsti. Girdžiu!!! Taip girdžiu, kaip migla traukiasi, bet tai laikina. 

Pro burną eina garai. Drebu. Einu iš čia. Čia manęs niekas nešildo. Beeidama 

pagalvoju: o gal ta tyla nėra tokia bauginanti?  
 Jovita Jasėnaitė, IVb klasė 

 

Skambėjo meninis žodis 
Tradicinis meninio skaitymo konkursas „Versiu knygą 

neskaitytą“ vyko, paminint nepralenktosios lyrikės – Salomėjos 
Nėries 110-ąsias metines. Smagu, kad jame dalyvavo daug 
ketvirtokų, kurie rinkosi įvairių autorių kūrinius – prozą ir poeziją. 
Dažno lūpose skambėjo S. Nėries nemirtingi eilėraščiai. 
Pasigedome pirmokų, jie dar labai nedrąsūs – dalyvavo tik viena 
skaitovė, tačiau pasirodė puikiai, buvo išrinkta tarp kitų šešių 
laureačių ( trečiokių ir ketvirtokių).Gaila, kad šiais metais ryškiau 
nesuskambėjo vyriški balsai.  

 
Konkursas baigėsi ne visai tradiciškai, komisija paskelbė, 

kad įvyks antrasis turas, kuriame dalyvaus šešios geriausiai 
pasirodžiusios skaitovės: Veronika Palionytė Id, Gabrielė 
Grinkaitė IIIa Brigita Kulytė IIIb, Agnė Adamonytė IVa, 
Dominyka Jundulaitė IVa, Modesta Stankevičiūtė IVf.    

 
 
 

 

 
Tradicinė žinių ir talentų diena gimnazijoje vyko gruodžio 3 dieną.  Visų dalykų 
buvo rengiamos olimpiados ir konkursai. Daugelis mokinių varžėsi dėl geriausių 
vardo.  

Lietuvių kalbos mokytojos daugiausiai sulaukė antrokų bei trečiokų. 
Antrokai dalyvavo varžytuvėse „Kalbos lobiai“. Geriausiai pasirodė Gabrielė 
Paulėkaitė, IIe klasė; Armina Jakutytė, IIc klasė; Austėja Černogačiūtė, IIc klasė. 
  

Jaunieji prozininkai. 

Akimirka iš antrokų varžytuvių. 

S.Nėries kūrybą pristatė II-ųjų klasių mokiniai. 
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Mūsų gimnazija – viena iš 50 

sąžiningumo mokyklų Lietuvoje 
 
Minint Tarptautinę antikorupcijos dieną (gruodžio 9 

dieną) Panevėžio „Minties“ gimnazija bei dar 49 Lietuvos 
bendrojo lavinimo mokyklos, profesinio mokymo įstaigos ir 
daugiau nei 1500 moksleivių kartu su 24 savanoriais 
trisdešimtyje Lietuvos miestų ir miestelių garsiai pasakė, jog 
sąžiningumas yra svarbus. 

Džiaugiamės įsijungę į „Sąžiningumo akciją“, kuria 
prasideda nauja iniciatyva, kai mokyklos buriasi į tinklą, kartu 
siekdamos sąžiningumo bei skaidrumo savo kasdienėje 
veikloje. Akcijos metu Panevėžio „Minties“ gimnazijos 
mokiniai pasirašė „Sąžiningumo deklaraciją“ ir įsipareigojo 
siekti aukščiausių sąžiningumo standartų, skatinti sąžiningumą, 
skaidrumą ir atskaitingumą. Gimnazistai kartu su jaunaisiais 
profesionalais diskutavo apie sąžiningumo svarbą visuo-
menėje.  

„Sąžiningumo mokyklų tinklas“ yra nauja iniciatyva, 
kurios tikslas – suteikti Lietuvos mokykloms, puoselėjančioms 
sąžiningumo ir skaidrumo vertybes kasdieniame mokinių 
gyvenime, galimybę lengviau planuoti ir įgyvendinti 
sąžiningumo iniciatyvas, surasti bendraminčius bei dalintis 
geraisiais pavyzdžiais. 

KODĖL TAI SVARBU? 
2011 m. atliktas Jaunimo sąžiningumo tyrimas 

atskleidė, jog daugiau negu 90% Lietuvos moksleivių yra 
nusirašę arba davę nusirašyti. Tyrimai rodo, jog egzistuoja 
priežastinis ryšys tarp nusirašinėjimo mokyklose ir bendro 
korupcijos lygio šalyje. Nusirašinėjimo problemą būtina 
spręsti, o sąžiningumo skatinimas turi prasidėti dar mokykloje.

Rasa Širmulienė, Sąžiningumo mokyklų tinklo koordinatorė 

 

 
 

 
 

http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/113-panevezio-minties-gimnazija-viena-is-50-saziningumo-mokykl-lietuvoje
http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/113-panevezio-minties-gimnazija-viena-is-50-saziningumo-mokykl-lietuvoje
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Muzikos ir technologijų integruota pamoka 
 
  

Lietuvos regionų muzika, 

tautinis kostiumas ir 

valgiai 
 

 
Šių metų gruodžio 5 dieną gimnazijoje vyko 

netradicinė, neįprasta muzikos technologijų integruota 
pamoka. 

Šiam projektui buvo ruoštasi apie tris savaites. 
Projektą sudarė trys dalys: regiono muzika, tautinių 
kostiumų, kulinarinio paveldo pristatymas. 

Sutartu laiku disko salėje šurmuliavo šventiškai 
nusiteikę dalyviai, skambėjo tautiška muzika, sklido 
gardūs nekasdieniško maisto kvapai. 

Gimnazistė pirmokė Marta Rulytė pristatė 
tautinį kostiumą, ji papasakojo, kad tautinis kostiumas 
buvo pradėtas demonstruoti 1900 m. Regionuose 
kostiumai šiek tiek skyrėsi. Ypač visus suintrigavo, kad 
Žemaitijoje moterys nešiodavo 7 sijonus, o jų marškiniai 
būdavo iki žemės.  

Daug garsių moterų, tarp jų ir mūsų Prezidentė 
D.Grybauskaitė, Seimo narė R.Juknevičienė, 
L.Graužinienė ir kitos, turi tautinį kostiumą. 
Sužinojome, kad tiek seniau, tiek dabar kaina yra gana 
didelė (nuo 1 iki 5 tūkst. lt). Dalyviai turėjo galimybę 
susipažinti su audėjų audėja Angele Aleliūniene, kurią 
pristatė mokytoja Daiva Gronskienė, ir jos istoriniu 
kostiumu, kuris buvo išaustas Sibire ir paslapčia 
pargabentas į Lietuvą. Spalvos ir raštai gan gerai 
išsilaikę, kvepėjo tautiškumu ir pagarba. Vėliau audėja 
A. Aleliūnienė sukūrė daug tautinių kostiumų ir daug 
žmonių įsigijo šiuos puikius autentiškus kostiumus, 
kurių dalis „emigravo“ į Angliją, Ameriką, Norvegiją. 
Taigi su lietuvių tautiniu kostiumu liko gražus 
prisiminimas Lietuvos, tautos papročių ir tradicijų bei 
lietuvybės visame pasaulyje, kur apsigyvenę emigrantai 
ir imigrantai lietuviai.  

Muzikos mokytoja Ligita Dauderienė pristatė pamokos antrąją 
dalį, kuri džiaugsmingai liejosi instrumentų garsais: barškalų, 
būgnelių, ksilofonų, gitaros. Gimnazistai dainavo stilizuotą liaudies 
darbo dainą „Linelis“, trankiai, su džiaugsmu šoko „Oira, Oira“, žaidė 
įvairius žaidimus. Linksmai sukosi rateliuose ir mokytojai. IId klasės 
mokinė Emilija Pranculytė pristatė kiekvieno regiono dainavimo 
ypatumus ir būdingus tam regionui instrumentus. 

Maloniausią skrandžiui dalį – Lietuvos regionų kulinarinį 
paveldą pristatė gimnazijos ketvirtokai. Nosį maloniai kuteno žolelių 
arbatų, įvairių sūrių, naminės duonos, pyragų kvapai. Įdomu buvo 
susipažinti su naujais, negirdėtais regionų patiekalais: alaus sriuba, 
dzūkiškomis bandomis, grybų sūriu... Mokytoja Jolanta Simonavičienė 
kvietė visus dalyvius, kurių raginti ilgai ir nereikėjo, prie vaišėmis 
nukrauto stalo. 

Renginiui besibaigiant mokiniams buvo išdalintos vertinimo ir 
įsivertinimo lentelės, kuriose jie turėjo galimybę, pagal tam tikrus 
kriterijus, įvertinti šią netradicinę pamoką. 

Apibendrinus vertinimo lenteles paaiškėjo, kad daugumai 
mokinių muzikos ir technologijų integruota pamoka „Lietuvos regionų 
muzika, tautinis kostiumas ir valgiai“ buvo labai įsimintina, ypač 
sužavėjo dainos, rateliai, tautodailininkės A. Aleliūnienės tautinio 
kostiumo istorija. Gimnazistai puikiai įvertino pranešėjų pristatymus, 
vaizdinę medžiagą, bei praktines užduotis. Visi dalyviai pageidavo 
dažniau organizuoti tokias įdomias ir naudingas pamokas. 

 

 
 

 
Goda Gailiušytė, IVb klasė 
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Būkime atsakingi 
Mūsų gimnazija – projekto „Darnaus vystymosi ir 

vystomojo bendradarbiavimo nuostatų stiprinimas 
bendrojo ugdymo mokyklose“, kurį organizuoja Ugdymo 
plėtotės centras kartu su VšĮ „Humana People to People 
Baltic“, dalyvė. Projektu siekiama sustiprinti šalies mokyklų 
bendruomenių narių darnaus vystymosi ir vystomojo 
bendradarbiavimo nuostatas, tobulinti mokytojų globaliojo 
švietimo kompetencijas, suburti darnaus vystymosi ir 
vystomojo bendradarbiavimo klausimais aktyviai 
bendradarbiaujančių mokyklų tinklą, papildyti globaliojo 
švietimo mokymosi išteklius. Be mūsų Į projekto veiklas 
aktyviai įsitraukė Tauragės Žalgirių, Anykščių r. Troškūnų 
Kazio Inčiūros, Vilniaus Simono Daukanto gimnazijos, 
Alytaus „Volungės“, Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės 
mokyklos ir Šiaulių r. Aukštelkės mokykla dalyvė. Lapkričio 
mėnesį dalyvavome projekto aptarimo renginyje, pristatėme vykdomas darnaus vystymosi edukacinius renginius ir planus ateičiai. 
Supratome, kad privalome ugdyti norą padėti ne tik savo artimiausiems žmonėms, bet ir laukiantiems pagalbos tolimiausiuose 
planetos kampeliuose. Darnusis vystymasis ir vystomasis bendradarbiavimas kaip tik praplečia moksleivių perspektyvas tapti 
aktyviais pasaulio piliečiais, suteikia kitokias galimybes tyrinėti aplinką, mokytojams – dėlioti įvairesnius mokymosi akcentus. 

 
Brigita Kulytė, projekto komandos narė 

 

Matematikos olimpiada 
Lapkričio 21 dieną Pasvalyje gimnazistai dalyvavo jau 16-ąjį kartą 

vykstančioje tradicinėje matematikos olimpiadoje prof. Broniaus Grigelionio 
taurei laimėti. I-II klasių komanda užėmė VI-ąją vietą, o III-IV klasių komanda – 
V-ąją vietą, rezultatais liko patenkinti ir mokytojai, ir mokiniai. Atlikę olimpiados 
užduotis, mokiniai klausėsi įdomios doc. Dr. Romualdo Kašubos paskaitos 
„Turnyrai ir lentelės“. 

I-II gimnazijos klasių komandą sudarė: Rokas Kaušakys, IIc; Rugilė 
Kvedaraitė, IIc; Leta Remeikytė, IId; Iveta Gelžinytė, IId; Matas Šiurskas, Ib. 

III-IV gimnazijos klasių komandą sudarė: Konradas Račiūnas, IVa; Monika 
Antiuchovaitė, IVa; Kornelijus Valantiejus, IVa; Daumantas Dagys, IIIa; Algirdas 
Darasevičius, IIIa. 

Rugilė Kvedaraitė, IIc klasė 
 
 

 

Rašinių konkursas „Miestas be korupcijos“ 
 
Panevėžio miesto moksleivių rašinių konkurse „Miestas 

be korupcijos“ šįmet dalyvavo ir trys mūsų gimnazistės: Marija 
Petraitytė, IVfkl. (mokytoja Adelė Samuolienė), Akvilina 
Stankevičiūtė, IIckl. (mokytoja Emilija Gedraitienė), Rūta 
Bundzinskaitė, IIIekl. (mokytoja Adelė Samuolienė). Šaunu, kad 
šiame konkurse laimėjo net dvi mintietės: Marija Petraitytė 
(rašinys „Visi gyvuliai lygūs, bet kai kurie yra lygesni už kitus“) 
ir Rūta Bundzinskaitė (rašinys „Įstatymai patys neveikia“). 
Sveikiname merginas ir džiaugiamės kartu su jomis! 

 
 
 
 

 
Štai kelios eilutės iš konkursinių rašinių. 
„Kaip yra pasakęs kinų filosofas Mencijus, „Įstatymai 

patys neveikia“. Reikia stengtis ir žmonėms, ir valdininkams – 
visiems įsiklausyti vienas į kitą, matyti ne tik save, bet ir šalia 
esantį žmogų, gerbti valstybę ir jos įstatymus, o labiausiai 
vertinti savo darbą ir save, kaip pilietį... “(R. Bundzinskaitė). 

„Manau, kad ne vienas valdininkas turėtų pripažinti 
tampantis gyvulėliu prie lovio, skubančiu priėsti ėdalo daugiau 
už kitus. Ir sunkiai pūškuojantis po tvartą (Seimą, ministeriją ar 
kokią kitą valdišką įstaigą), lėtai velkantis papilvę žeme, o 
sąžinę jau kažkur palaidojęs ar dar kur pradaigojęs. Tyloje 
susimąstykite, argi nebijote, Mielieji, susprogti...“ (M. 
Petraitytė). 

 
Adelė Samuolienė, lietuvių kalbos mokytoja 
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DIALOGAI 

SU VISUR SUSPĖJANČIAIS... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1. Tai šokiai, skautų veikla, debatai, gimnazijos Mokinių parlamento veikla 

bei patys įvairiausi renginiai.  

2. Šokius pasirinkau nes jau nuo darželio šoku ir man tai labai patinka. 
Kadangi skautų draugovės vadovė yra mano mama, tai aš nuo trejų metų 
įsitraukiau į šią veiklą, ir dabar manęs iš skautų nebeatims niekas. Tai tapo 
gyvenimo dalimi. Na, o debatai, Mokinių parlamento veikla bei įvairūs renginiai 
man tiesiog labai patinka, nes mėgstu organizuoti, kurti, būti už kažką atsakinga. 
Taip pat labai įdomu diskutuoti ir spręsti problemas. 

3. Manau, kad aš randu save. 

4. Tokia čia ir paslaptis. Man laikas savaime susiplanuoja. Tiesiog sugebu 
viską susiderinti. 

5. Mokytis sekasi gerai. Negaliu sakyti, kad puikiai, nes visko būna. Bet 
manau, kad tikrai neblogai. O daugiau laiko skiriu tiems dalykams, kurių man 
prireiks ateityje. Tai lietuvių kalba, matematika, istorija, geografija, anglų kalba.  

6. Jis plečiasi žiūrint įvairias laidas per televizorių, labai padeda įvairūs 
protų mūšiai ar konkursai. Žinoma, reikia nepamiršti ir knygų skaitymo.  

7. Tikrai taip.  

8. Manau, dėl to, kad dabar tokia karta... Daug mokinių užsidariusių, 
sėdinčių prie kompiuterių. Yra tokių, kurie nori greičiau susitikti su savo draugais, 
su kuriais jie randa veiklos. Kitiems trūksta paskatinimo ar draugo šalia (nes 
vienam kažkur dalyvauti nesinori). 

9. Patarčiau pabandyti nors kartą sudalyvauti kur nors (galbūt labai 
patiks), pakeisti požiūrį. O jeigu kalbant apie mūsų gimnaziją, tai kviesčiau 
dalyvauti vykstančiuose renginiuose, kad po to nereikėtų skųstis, jog renginių 
labai mažai ir neįdomu. Įdomumą kuriame patys.  

10. Kokių laukiu? Net nežinau. Bet kokių noriu ... Pasvajoti juk galima?  

11. Visiems linkiu pačių gražiausių švenčių, gerų  įspūdžių, o po jų 
nepamiršti mokslų, kibti po švenčių į darbus, dalyvauti visur, kur tik galima, ir būti 
patiems patiems geriausiems! Išgarsinkim „Minties“ vardą.  

 
 

Ar galima visur suspėti šiandien, kai gyvenimo tempas didžiulis? Darbas, mokymasis, visuomeninė veikla sukasi 
ratu. Pakalbinome gimnazistus, kurie atsakė: TAIP! Tai gimnazistai – švyturėliai, kai vieni skundžiasi laiko neturėjimu, 
nors dažnai nelabai ką veikiantys, tai kiti sugeba taip suplanuoti savo laiką, kad ir mokymasis ir aktyvi veikla jiems yra 
malonumas. 

Į „PERTRAUKOS“ klausimus atsako 

 IVETA GELŽINYTĖ, IId klasė 

 KAROLINA MIKOLIŪNAITĖ, IVf klasė 

 ŠARŪNAS BABIČIUS, IVf klasė 

 

1. Kokioje nepamokinėje veikloje 
gimnazijoje ir už jos ribų dalyvauji? 
2. Kodėl pasirinkai šią veiklą, o gal Tave 
ji pasirinko? 
3. Ką randi šioje veikloje?  
4. Išduok paslaptį, kaip sugebi planuoti 
laiką?  
5. Kaip sekasi mokytis, kokiems 
dalykams skiri daugiau laiko? 
6. Kaip dar pleti savo akiratį? 
7. Ar turi bendraminčių? 
8. Kodėl, tavo manymu, dažnai mokiniai 
pasyvūs, nieko nenorintys? 
9. Ką patartum tiems, kurie niekur 
nedalyvauja? 
10. Artėja Kalėdos. Kokių dovanų lauki? 
11. Ko palinkėtum draugams ir sau? 
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1. Trejus metus aktyviai rašiau į gimnazijos laikraštį „Pertrauka“. Kadangi 
dabar esu abiturientė, laiko popamokinei veiklai lieka vis mažiau. Šiuo metu esu 
įsitraukusi į vieną rimtą veiklą – dalyvauju Žurnalistų ugdymo programoje. 

2. Įsitraukti į „Pertraukos“ žurnalistų gretas pirmoje gimnazijos klasėje paskatino lietuvių kalbos mokytoja Vaida Batavičienė. 
Dabar, keleriems metams prabėgus, manau, kad nei mokytoja, nei aš neplanavome tokio rimto mano susidomėjimo žurnalistika.  

3. Visų pirma, tai veikla, kuri reikalauja žinių, drąsos, iškalbos ir didelio užsispyrimo. Būtent tos veiklos dėka savyje radau šias 
savybes.  

4. Gyvenime labai svarbu žinoti, ko nori, ir teikti tiems dalykams pirmenybę. 

5. Mokykloje mokausi neblogai. Daugiau dėmesio skiriu kalboms, istorijai ir matematikai. 

6. Keliauju ir skaitau. Tikiu, kad knygose slypi atsakymai į visus klausimus! Tie, kurie neskaito, to dar nesuprato arba ir nenori 
suprasti.  

7. Be abejo. 

8. Priežasčių gali būti begalė, nes visi 
žmonės skirtingi ir turi savo gyvenimo 
prioritetus bei tikslus. Kiekvienas gyvena 
taip, kaip jam atrodo geriausia – kol vienas 
mokosi, ir planuoja savo ateitį, kitas 
žaidžia kompiuterinius žaidimus ir gyvena 
šia minute. Nė vienas iš šių pavyzdžių nėra 
blogas, tačiau  reikėtų prisiminti, kad mes 
gyvename ne tik dėl savęs, bet ir dėl kitų... 
Taip pat galbūt bijo išbandyti naują veikla, 
nes nežino, ko tikėtis, turi išankstines 
nuomones kaip „mano draugas sakė...“ ir 
panašiai. 

9. Palinkėčiau pabandyti įsitraukti į 
kokią nors veiklą. Bet kokiu atveju naujos 
pažintys ir žinios niekada nepamaišys. 

10. Stebuklo – taikos pasaulyje.  

11. Gyvenime turėti tikslų, kurie vestų 
Jus sėkmės link, ir visada išlikti savimi. 

 

 

 

1. Kokioje nepamokinėje veikloje gimnazijoje ir už jos ribų dalyvauji? 
2. Kodėl pasirinkai šią veiklą, o gal Tave ji pasirinko? 
3. Ką randi šioje veikloje?  
4. Išduok paslaptį, kaip sugebi planuoti laiką?  
5. Kaip sekasi mokytis, kokiems dalykams skiri daugiau laiko? 
6. Kaip dar pleti savo akiratį? 
7. Ar turi bendraminčių? 
8. Kodėl, tavo manymu, dažnai mokiniai pasyvūs, nieko nenorintys? 
9. Ką patartum tiems, kurie niekur nedalyvauja? 
10. Artėja Kalėdos. Kokių dovanų lauki? 
11. Ko palinkėtum draugams ir sau? 

Karolina jaunųjų žurnalistų mokymuose 
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1. Lankau šokių būreli, priklausau Šaulių sąjungai. 
2. Šokiai jau patiko seniai, o būtent į šį šokių būrelį sugalvojau ateiti po 

kelių renginių, kuriuose tas kolektyvas dalyvavo ir man buvo gražu, kaip jie 
šoka, tad nusprendžiau ir aš prisijungti, o į šaulius nuėjau, kai man pasiūlė. 
Tai lyg nedidelis indėlis į ateitį. 

3. Pirmiausia šioje veikloje išbandau pats save, o toliau tai kaip savotiškas 
laisvalaikio praleidimas ir pasibuvimas smagiame draugų būryje. 

4. Anksčiau po pamokų turėdavau ganėtinai daug laisvo laiko, bet 
nenuveikdavau nieko naudingo. Todėl pradėjau ieškotis veiklos. Pasilieku 
laiko namų darbams, o tuomet bandau skirti kuo daugiau laiko savo 
pomėgiams. 

5. Mokytis sekasi gerai, nors galėtų būti ir geriau. O kiekvienam dalykui 
stengiuosi skirti maždaug po tiek pat laiko. Galbūt daugiau dėmesio 
stengiuosi skirti anglų kalbai ir temom, kurios yra šiek tiek sunkesnės. 

6. Patinka skaityti knygas ir vėliau ieškoti 
draugų, kurie jas irgi perskaitė, kad galėčiau 
aptarti. Taip pat mėgstu išeiti į miestą, kai vyksta 
įvairūs renginiai ar koncertai. 

7. Bendraminčių visada atsiranda, tad ir aš jų 
turiu. 

8. Mano manymu, dabar daugelis mokinių 
yra pasinėrę į šiuolaikines technologijas, 
nemanau, kad jos yra blogai, bet jas naudojame 
per dažnai ir nesaikingai. Mokiniai dažnai parėję 
namo sėdi prie kompiuterio visą likusią dieną, 
užuot susiradę kokios nors įdomesnės veiklos. 

9. Jiems patarčiau nors kartą išbandyti save 
dalyvaujant įvairiose veiklose. Galbūt atrastų 
pomėgį, kurio neapleistų ir toliau stengtųsi 
atsiskleisti. Dalyvauti kur nors dažnai būna 
smagu, o neretai ir naudinga. 

10. Pats didelių dovanų nesitikiu ir niekad 
negalvoju, ko norėčiau. Dažniau galvoju, kaip 
kitus nustebinti ir pradžiuginti per šventes. 

11. Draugams palinkėčiau nesibaigiančios 
sėkmės, daug kalėdinių dovanų, ramaus Kūčių 
vakaro, gerų ateinančių atostogų ir linksmai 
sutikti ateinančius Naujuosius metus. O sau – 
daugiau darbštumo ateinančiais metais ir 
sėkmės moksluose. 

 
 

 

Dialogas su šokių mokytoju 

Vytautu Murausku 
 

Gimnazijos erdvėse du kartus per savaitę skamba 
muzika, renginiai neapsieina be šokių pasirodymo. Mes šokam, 
smagus susibūrimas, repeticijos. Jau trečius metus mūsų  
gimnazistus išjudina šokių mokytojas, tad nutariau jį 
pakalbinti.  

(Juokiasi) Kai buvau vaikas. Pirmoje klasėje! Och, kiek daug metų 
jau... 

LAAABAI uolus.  

Teko dirbti su visokiu jaunimu. Teko dirbti ir su pirmokais, ir net 
su 60-mečiais. Šioje gimnazijoje sekasi gerai, bet gimnazistai 
nelabai noriai renkasi šokius. 

Sunku išskirti. Gal sakyčiau, liaudies šokiams, nes reikia juos 
populiarinti, kad nenumirtų liaudies kultūra. Bet labai daug laiko 
skiriu ir moderniems šokiams.  

Taip, gali kiekvienas. Tik reikia norėti ir stengtis.  

Labiau, žinoma, mergaitės, bet būna ir išimčių. O su kuo 
lengviau bendrauti? Labai jau kompromituojantis klausimas... 
(Juokiasi). Įvairiai, manau. 

Galima, bet taip pat būna išimčių. (Linksmai papasakoja istoriją 
iš savo patirties).  

Kad daugiau šoktų, nes tai grožis, sportas, sveikata, gyvybė...  

Euro nelaukiu, juk algų nepakels (Juokiasi), o Kalėdų galbūt ir 
laukiu.  

Kalbėjosi šokėja Iveta Gelžinytė 



 „KNYGŲ GRAUŽIKAI“ 
 

Bibliotekoje sužinojome, kad 
viena iš daugiausiai skaitančių 

yra Id klasės mokinė 
Dovilė Vasiliūnaitė. 

*** 
Nutarėme pakalbinti, nes, 

anot bibliotekininkių, skaitan-
čių labai mažėja. 

 
Ar gali pasakyti, kad knyga tau svarbi? 
Taip, nes skaitant knyga suteikia sparnus 
ir laisvę skristi, kur tik užsigeisi. Tai 
lengviausias būdas atitrūkti nuo kasdienio 
gyvenimo rutinos. 
Kas įpratino skaityti? 
Tai galima sakyti įvyko lyg ir savaime. Po 
pirmos knygos ėjo antra ir taip toliau. 
Buvo įdomu pačiai be pagalbos skaityti ir 
suprasti, ką skaitai. 

Kokias knygas mėgsti? Ar skaitai tik 
programinę literatūrą? 
Įvairios patinka, stengiuos ir iš 
rekomenduotinų mokyklos paskaityti, bet 
dažniausiai renkuosi pati. Pamatau – 
patiko - pasiėmiau ir dažniausiai neklystu 
stverdama pirmą knygą, kuri „užkabino“ 
akį. 
Kada randi laiko? 
Laiko aš turiu pakankamai. Tad ir nereikia 
dėliotis, kada knygą į rankas pastvert 
galiu. 
Ar domiesi naujomis (išleistomis) 
knygomis? 
Taip, bet, kiek esu pastebėjusi, daugumą 
rašytojų įsikirtę į vieną temą – meilę. Tad 
tai truputį trukdo. 
Kaip renkiesi knygą? 
Apžiūriu visas knygas ir tada nutariu, 
kurią imti, o kartais pasirenku nieko ilgai 
ir nemąstydama. 
Ar tavo draugai daug skaito? 
Vos vienas ar du, nemėgsta kiti. 
Kuo dar domiesi? Ką lankai? 
Be knygų dar domiuosi gyvūnais.  
O lankau Ateitininkų būrelį gimnazijoje. 

Kodėl mokiniai mažai skaito? Kaip 
manai, ką jie praranda? 
Tiesiog tai nėra madinga, ne „ant bangos“ 
šiuolaikiniams paaugliams. Jie praranda 
fantazijos pasaulį. Po truputį tai nyksta. 
Na, jie daug ką praranda, nors jiems taip 
neatrodo. 
5 sakiniai apie save. 
Esu rami, nelendanti, kur nereikia. 
Neišsirenkanti srities, kuri man patiktų ir 
kurią norėčiau studijuoti. Knygų pasaulis 
man artimesnis nei tikrasis. Labai dažnai 
nepasitikiu savimi. Greitai pradedu 
pasitikėti žmonėmis. 
Ko lauki Kalėdoms dovanų? Gal knygų? 
Nesu apsisprendusi, ko tiksliai noriu, bet 
gauti knygų būtų neprošal. 
Ar gauni daug dovanų, o gal pati 
dovanoji? 
Ir gaunu, ir dovanoju. Nesistengiu kažką 
specialiai padaryti savo rankomis, tiesiog 
nuperku. Ir greita, ir patogu. Juolab 
nelabai sekasi savom rankom kažką 
konstruoti. 

 

 

 

 

Būti  
reikalingiems 

 
Mokyklos muziejus švenčia savo 

gyvavimo 5 metų sukaktį. Graži proga 
pakalbėti apie veiklą, dalyvavimą 
bendruomenės gyvenime. Vadovau-
damiesi muziejaus moto „Ieškome, 
pažįstame, suvokiame, vertiname“ ir 
dirbame. Didžiausi šių metų darbai – trejų 
metų ataskaita šalies mokyklų muziejų apžiūrai ir kraštotyrinis tiriamasis darbas „Mokykla/gimnazija – Nepriklausomos Lietuvos 
bendraamžė“. Pastarasis tik neseniai iškeliavo į Vilnių, o pagal pirmojo įvertinimą galime džiaugtis    II-ąja vieta šalyje gimnazijų 
grupėje. Vadinasi, mūsų albumai, aplankalai, kiti eksponatai svarbūs ne tik „Minties“ bendruomenės nariams, bet ir kitiems, 
besidomintiems gyvenimo kokybe, ieškantiems naujų idėjų. Pastarosios ir buvo įdomiausios skaitant pranešimą Vilniuje, 
Nacionalinėje dailės galerijoje, vykusioje apžiūros baigiamojoje konferencijoje. Vadovės Emilijos Gedraitienės pranešimą papildė 
Jurgita Brandišauskaitė, talkininkavo Dovilė Oksaitė, Diana Pušnytė. Pranešimo reziume – būti reikalingiems, dalyvauti, parodyti, 
vertinti. Tai supratome ir dalyvaudamos edukacinėje pamokoje Nacionalinėje dailės galerijoje ir žavėdamosi eksponuojamu unikaliu 
Aleksandros Kašubos darbu „Spektro užuomina“  

Jurgita Brandišauskaitė, jaunoji muziejininkė 
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Muziejui -eri 
 
 
Dovilė Oksaitė, jaunoji muziejininkė  
 

Mūsų gimnazijos muziejaus 
vizitinė kortelė būtų tokia: „Tikslas – 
ugdyti bendruomenės narių, svečių 
sampratą, ką reiškia gimnazijos 
devizas „Gimnazija, kurioje kiekvienas 
yra svarbus“. Uždaviniai – skatinti 
gimnazijos bendruomeniškumą; 
sudaryti sąlygas naujiems gimnazijos 
mokiniams nuosekliai susipažinti su 

nauja mokymo aplinka, mokyklos istorija; siekti, kad ir naujieji gimnazijos 
mokiniai, ir buvę ugdytiniai suvoktų save kaip darnios bendruomenės dalį. 
Veikla: pilietiškumo ir kitokios edukacinės pamokos muziejuje, klasių 
valandėlės, parodos, akcijos, atvirų durų dienos muziejuje; įsijungimas į 
gimnazijos renginius, jaunųjų muziejininkų iniciatyvos.“ 

 
Už tokios veiklos tęstinumą pasisakė gimnazistai, mokytojai, 

administracijos atstovai, kiti gimnazijos darbuotojai, dalyvavusieji 
muziejaus gimtadienio popietėje „Puslapiai“. Tai minėjo renginį 
pradėjusios jaunosios muziejininkės Akvilina ir Emilija. Po to situacijos 
žemėlapį  „Išskridę iš mūsų“ pristatė Rugilė ir Diana. Sveikinimo žodžius 
išsakė tarė muziejaus įsteigėja, renginio viešnia mokytoja Aleksandra 
Nevierienė, dar daugiau muziejaus veikla, pasiekimais džiaugėsi ir padėkas 
daugeliui jaunųjų muziejinikų bei  vadovei teikė gimnazijos direktorius 
Egidijus Samas, jaukiai pasveikino skautai bei viešnios iš „Šaltinio“ ir 
Dembavos progimnazijų. Jaunųjų muziejininkų vadovė pakvietė į 
gimtadienio žaidimą apie eksponatus, todėl daugelis atidžiau apžvelgė 
ekspozicijas ir džiaugėsi prizais – atšvaitais. Renginį pabaigė voratinklis, 
kurį surezgė visi dalyviai, išsakę komplimentus mokyklai.  

 
Vėliau dalyviai prie arbatos dalijosi mintimis, 

ką reiškia atminimas. Tai buvo aktualu, nes muziejaus 
vadovė Emilija Gedraitienė pristatė savo knygą apie 
mamą gražiu ir prasmingu pavadinimu „Savo šulinio 
vanduo“. Visiems kilo daug minčių apie kūrybą, 
veiklos įprasminimą ir žmogaus vertę, o knyga buvo 
padovanota ir gimnazijos bibliotekai. Taip pat šiuo 
gražiu renginiu pradėtas ir bendravimas su mokyklos 
senjorų grupele. 

 

 

Šventė gimnazijos muziejuje. Mokytoja Emilija Gedraitienė pristato savo knygą 
 „Savo šulinio vanduo“. 
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Baigėsi projektas „Ateik 

ketvirtadienį – 3“ 
 

Kūno kultūros mokytoja Milda Masilionytė 
 

Lapkričio 20 d. stalo teniso varžybomis baigėsi tradicinis 
sveikatingumo projektas „Ateik ketvirtadienį – 3“, kurio tikslas 
– stiprinti fizinio aktyvumo nuostatas, propaguoti tradicines ir 
netradicines sporto šakas. Projektas sulaukė daug dalyvių, 
pateisino visų lūkesčius – dalyviai patyrė gerų emocijų, buvo 
apdovanoti „Minties“ gimnazijos prizais. Tradicija jau tapo 
krepšinio ir jėgos dienos. Krepšinio dieną sportininkai išbandė 
rankos taiklumą, mesdami baudas, krepšinio triatlone. 
Nugalėtoju tapo Džiugas Pelaitis (I vieta), Paulius Dijokas (II 
vieta) ir Evelina Brazdeikaitė (III vieta). Daug emocijų sukėlė ir 

3x3 varžybos, kuriose nugalėjo Ic ir IIc klasių vaikinai. Krepšinio 
dienoje dalyvavo ir svečiai iš „Šaltinio“ progimnazijos. 

Šiemet buvo naujovė – masinis 1800 m. bėgimas, skirtas 
gimnazijos jubiliejui, kuriame dalyvavo visa bendruomenė ir 
sėkmingai įveikė distanciją, nepaisydama netgi darganoto oro. 
Taip pat vyko tarpmokyklinės virvės traukimo varžybos. 
Nugalėtojais tapo „Šaltinio“ progimnazijos stipruoliai 
(mokytoja A. Kuncevičienė). O vyresniųjų klasių grupėje 
nugalėjo mūsų gimnazistai – IVc klasė. Jėgos diena baigta 
prisitraukimais prie skersinio. Nugalėtoju tapo Laurynas 
Neuronis (IIIe klasė) 

Džiaugiamės, kad spalis ir lapkritis buvo įdomių susitikimų, 
renginių ir sportinių varžybų mėnesiai. 

 Sveikiname su artėjančiomis šventėmis, linkime visiems 
geros nuotaikos, stiprios sveikatos bei sportiškos formos. Iki 
kitų susitikimų. 

 

 
 

Štangos spaudimo varžybų rekordas 

 priklauso mintiečiui 
 

Gruodžio 12 dieną „Ąžuolo“ pagrindinėje mokykloje vyko miesto mokyklų 
mokinių komandinės štangos spaudimo varžybos. Varžybose dalyvavo ne tik vaikinai, 
bet ir merginos. Komandos  sudėtis – 8 dalyviai, kurie galėjo startuoti keliose svorio 
kategorijose. „Minties“ gimnazijos komandą atstovavo: Gerda Gumbelevičiūtė, IIIe 
klasė, Brigita Masilionytė, IVc klasė, Dovydas Šukys, IVe klasė, Tautvydas Kairys, IVa 
klasė, Arminas Kazlauskas, IId klasė, Ignas Gaidelis, IVa klasė, Laimonas Remeikis, IIe 
klasė, ir Džiugas Juška, IIb klasė. Komandinėje įskaitoje mūsų gimnazijos sportininkai 
užėmė II vietą, o asmeninėje įskaitoje Dovydas Šukys iškovojo I-ąją vietą išspaudęs 160 
kg svorį. Šis rezultatas yra varžybų rekordas. Tikimės, kad mūsų sportininkai ant laurų 
neužmigs ir toliau aktyviai sportuos. 

 
Kūno kultūros mokytoja Giedrė Kraujelienė 

 
 

Šį laikraščio „Pertrauka“ numerį išleido ir platino Panevėžio „Minties‘‘ gimnazijos jaunieji korespondentai.   
Redaktorė: lietuvių k. mokytoja Janina Gedvilienė.  
Maketuotoja: IT mokytoja Inga Rulienė. Laikraštį padaugino Gintautas Gelžinis.  
Gimnazijos adresas: Kniaudiškių g. 40, Panevėžys LT – 37119. 
Laikraštį  „Pertrauka“ galima perskaityti ir internete: http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/laikrastis-pertrauka 

I vietos laimėtojas Dovydas Šukys. 

Virvės traukimo varžybos. Jėgos varžybų dalyviai. 
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