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        Leidžia Panevėžio „Minties“ gimnazijos gimnazistai   ⟣⟣ 2015 m. kovas  ⟣⟣ 
 

 

Mieli gimnazistai, mokytojai ir visi bendruomenės nariai, 

sveikiname Jus  su Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 

25-mečiu. 

 
Kovo 11-oji viena iš  svarbiausių  dienų Lietuvai.  

Tai lietuvių kovų už nepriklausomybę, už gimtąją kalbą,  

už savarankiškumo  įteisinimą – diena.  Ją sutikdami   

džiaugiamės, kad niekas netrukdo kalbėti ir rašyti,  

skaityti ir dainuoti lietuviškai.  Džiaugiamės, kad gyvename 

laisvoje tėvynėje.  

 
 
 

Kai norime kalbėt apie Tėvynę,  
Pirmiausia žodį žuvusiems suteikim.  
Tai jų alsavimas kaip vėjo gūsis, 
Išskleidžia mūsų vėliavas; jų rankos  
Palaimina ir mūsų darbus, ir svajonę;  
Jų akys stebi mus kaip gyvos žvaigždės, 
Ir žemė kalba jų derlingais žodžiais. 

Just. Marcinkevičius 
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Vasaris ir kovas mokykloje – tai mėnesiai, patys 
turtingiausi renginių. Nušurmuliavo Užgavėnės, 
patriotinių dainų garsais, trispalvėmis 
pasipuošusi ir dokumentiniais filmais bei pačių 
mokinių parengtomis pilietiškumo paskaitomis 
paminėta Vasario 16-osios šventė.  
 

 
Nuotraukoje – gimnazistai geltonos, žalios ir 

raudonos spalvos širdelėse užrašė savo mintis ir 
palinkėjimus Lietuvai. Keliose gimnazijos erdvėse 

širdelės susiliejo į simbolinę Lietuvos trispalvę, 
prie kurios įsiamžino ir mūsų abiturientai su 

istorijos mokytoju Vaidotu Ruliu. 
 
 
 
 

 

Pilietiškumo pamokos gimnazistams 
 

Vasario 27 dieną gimnazijos aktų salė nuščiuvusi 
klausėsi Seimo nario, Misijos Sibiras dalyvio Pauliaus 
Saudargo bei Lauryno Kasčiūno, Tarptautinių 
santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojo, 
politologo, Rytų Europos politikos studijų eksperto, 
pasakojimo apie mūsų tautos istorijos 
skausmingiausius etapus – trėmimus, rezistencines 
kovas, Nepriklausomybės siekius ir šiandieninius 
įvykius Ukrainoje. Mokiniai stebėjo vaizdinę 

medžiagą, dokumentinius kadrus apie ekspediciją 
„Vorkuta 13“, skirtą politinių kalinių sukilimo 60-
mečiui. Dalyviai aplankė Intos, Abezės lagerių 
liekanas, sutvarkė žuvusiųjų kapines, pagerbė jų 
atminimą. Toks gyvas žodis mokinius sudomino 
labiau negu istorijos vadovėlis. Mokiniai uždavinėjo 
klausimus, diskutavo. Už susitikimą reikėtų padėkoti 
jį organizavusiam Simonui Klimanskiui, Lietuvos 
socialios rinkos plėtros instituto ekspertui.

  

VASARIO 16-OJI 

Nuotraukoje P.Saudargas dalijasi mintimis su gimnazistais.       Nuotraukoje L.Kasčiūnas 
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SVEČIUOSE 
jaunasis   mokslų  daktaras 

GIEDRIUS ČESNAKAS 
„Ruoškis blogiausiam, tikėkis 
geriausio“, – tokiu savo mėgstamu 
posakiu pradėjo pokalbį „Pertraukos“ 
kalbintas mūsų gimnazijoje viešėjęs 
VDU politikos mokslų daktaras 
Giedrius ČESNAKAS. Jis I–III klasių 
gimnazistams skaitė paskaitą tema: 
„Tarptautinis ir nacionalinis 
saugumas“.  
Giedrius Česnakas dirba VDU, dėsto 
politologijos studentams paskaitas 
lietuvių ir anglų kalbomis, rašo 
straipsnius, dalyvauja mokslinėse 
konferencijose, susitikimuose su 
moksleiviais, būsimaisiais studentais. 
Svečias šiltai prisiminė gimnaziją (jis 
čia mokėsi nuo pat pirmos klasės ir 
sėkmingai ją baigė). Paklaustas, kodėl 
rinkosi politologijos mokslus, atsakė, 
kad labai domėjosi istorija. Už tai 
dėkingas mokytojui V.Ruliui.  

 
Studijuodamas politikos moks-
lus, svajojo dirbti Užsienio 
reikalų ministerijoje, tačiau, kiek 
padirbęs, suprato, kad nori 
gilintis į kitą sritį dėl laisvesnės 
minties ir kitokios specifikos. Jo 
sritis susijusi su energetiniais 
ištekliais, jų vaidmeniu Rusijos 
užsienio politikoje. Pasidomėjus 
apie jaunimo požiūrį į politiką, 
istoriją, pašnekovas atsakė, kad 
dabar juntamas didesnis mokinių 
noras domėtis politiniais įvykiais, 
mažiau apolitiškų. Daugiau 
jaunimas diskutuoja neforma-
lioje aplinkoje. 
Kalbėdamasis su gimnazistais, 
paskatino domėtis, kas vyksta 
šalia mūsų, pažiūrėti nors vieną 
žinių laidą, mokytis kritiškai 
vertinti pranešimus. Palinkėjo 
būti politiškai aktyviems ir 
pakvietė studijuoti politikos 
mokslus. 

„Pertrauka“ 

 
 

Kovo 11-osios minėjimas 
Kovo 10 dieną mokinių dėmesį patraukė mokyklos vidiniame 
kieme kabantys plakatai, primenantys Lietuvos istorijos įvykius 
ir kovas už laisvę. Po pietų mokiniai susirinko į teatralizuotą 
mitingą, skirtą Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo 25-mečiui. 
Tokie teatralizuoti šios šventės paminėjimai mūsų gimnazijoje 
tampa tradicija. Teatro būrelio vadovės iniciatyva buvo 
parodyti skaudžiausi Lietuvos istorijos puslapiai: okupacija, 
tremtys, rezistencinė kova. Po direktoriaus sveikinimo žodžio 
gimnazijos skautai pakėlė Lietuvos vėliavą ir visi kartu 
sugiedojome Lietuvos himną. Renginio metu skambėjo dainos 
apie tėvynę, laisvę, kartu dainavo ir mokyklos skautai, susėdę 
prie liepsnojančio laužo.  

 
Įspūdingai atrodė nuo mokyklos stogo nuleista 5 metrų 
trispalvė, nuoširdus Lietuvos vardo skandavimas ir į dangų 
paleisti balti balandžiai. Manau, toks renginys tikrai paliks 
įspūdį visiems. Kovo 11-oji turėtų priminti jauniems žmonėms, 
kad išsaugoti mūsų tėvų ir senelių apgintą laisvę yra kiekvieno 
piliečio pareiga, todėl turime stengtis ir nepamiršti, kas mes 
esame. 

 
Gabrielė Grinkaitė, IIIa 
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Gimnazijos mokinių parlamentas informuoja: 
 Kovo 13 d. vyko LMS Panevėžio mokinių savivaldos informavimo centro ataskaitinis 

forumas. Jo metu dalijamasi veiklos patirtimi ir vyksta diskusija „Mokinių savivaldos rolė formuojant 
jaunimo politiką mieste“. 
 

 Kovo 20 d. Žemės diena. Vėliavos pakėlimas. 
Balandis – Gyvybės renginių mėnuo. Konkursas „PALAIKINK  GAMTĄ“, kvies tapti dizaineriais ir kurti 
kolekcijas iš antrinių žaliavų. 
 

 Kovo-balandžio mėn. kviečia respublikinis rašinių konkursas „Gyvybė – dovana, 

branginkime ją“, skirtas Gyvybės dienai. Mieli gimnazistai, rašykite rašinius, esė, vaizdelius, 

apybraižas ir kitokio žanro kūrinius, kurie atskleistų gyvybės išsaugojimo temą. 

 
 
 
 

Šimtadienio atgarsiai arba 

O KAS TOLIAU? 

Atėjo ir gimnazistų (ypač ketvirtokų) lauktas Šimtadienis. Kiek 
darbo ir pastangų įdėjo jo rengėjai – trečiokai, ko gero, taip ir 
nesužinosime, bet renginiu buvo visi patenkinti. O kaip apie tai 
atsiliepia patys šventės kaltininkai? Suteikiamas žodis 
abiturientams.

100  
, IVb – Šiemet organizuota trečiokų Šimtadienio šventė 

„Minties TV 4-ojo kanalo peržiūra“ vyko gimnazijoje, dalyvavo beveik visi 
ketvirtokai. Kiekvienam dalyviui buvo įteikta programos dalyvio kortelė, o mes 
buvome pasiruošę savo „namų darbus“. Vienos klasės gimnazistai vaidino pasakų 
herojus, kitų klasių – traukė lietuviškas dainas, dar kiti – šoko... Paklausinėjus dalyvių 
nuomonės skyrėsi. Mano nuomone, šventė pavyko. Buvo linksma, spalvinga, smagu, 
ore tvyrojo gera aura. Tačiau buvo ir kitų nuomonių. Kitiems renginys pasirodė per 
ilgas, ištemptas. 
Po visų švenčių, grįžus į kasdienybę, truputį liūdnoka. Realybėje „100 dienų iki 
egzaminų“. Vėl mokslai, vis rimčiau ir rimčiau, laikas nenumaldomai bėga… Vis 
labiau įvertini mokyklą, klasės draugus, mokytojus. Suvoki akimirkos laikinumą. 
Darosi mielas, atrodo, atsibodęs mokyklos suolas... Laikas mokykloje prabėgo labai 
greitai. Atsiminimuose liks draugiška ir šilta mokyklos atmosfera, įvairūs renginiai, 
ekskursijos. Nuotraukų albume valiūkiškai šypsosis klasės draugai, atmintyje kaskart 
šmėstels pamokantys, paguodžiantys, padrąsinantys auklėtojos žodžiai. Mažiesiems 
gimnazistams palinkėčiau: vis dėlto atsakingiau žiūrėti į mokslus, kad ir kaip 
pavasaris šauktų į kiemą, nepraleidinėti pamokų, teisingai susidaryti ugdymo planus, 
nešioti uniformą ir gerbti mokytojus. 
 

, IVb – Šimtadienio šventė man labai patiko ir tikrai 

paliko nepamirštamų įspūdžių. Mokykloje vyravo labai linksma atmosfera ir 
vakarėlio nuotaikos. Labai didelį įspūdį padarė III-okai, kurie paruošė sąmojingą ir 
nuotaikingą pasirodymą (labai ačiū jiems dar kartą). Karnavalo tema turbūt vyravo 
dėl to, kad karnavale niekad nebūna liūdna ir tai, žinoma, atspindėjo mūsų nuotaiką. 

O dieną pabaigėme klube, visi draugiškai, šokome ir linksminomės iki paryčių. 
Kasdienybė po švenčių gana monotoniška ir truputį nuobodoka. Sunku vėl „šokti į senas vėžes“. Jaučiamas artėjančių egzaminų neišvengiamumas ir 
labai laukiami savaitgaliai. 
Jaunesniems gimnazistams palinkėčiau daugiau drąsos, būti veržliems, daug visur dalyvauti, įsitraukti į gimnazijos veiklą ir nestabdyti. Pasistenkite, 
kad metai, praleisti gimnazijoje, taptų nepamirštami ir juos prisimintumėte su plačia šypsena veide. Laikas gimnazijoje prabėgo velniškai greitai, 
tikrai, net nepastebėjau… Mokslų baigimas atrodė taip toli, o dabar jis čia pat. Ir linksma, ir liūdna tuo pačiu metu. Baigę mokyklą, galėsim vėl 
priimti naujus gyvenimo iššūkius, nors visas mokyklos gyvenimas – renginiai, afteriai, trepselkos, liks užnugaryje ir linksmuose prisiminimuose. 
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, IVc – Šimtadienis buvo įdomus, nes 

trečiokų paruošta programa buvo nuotaikinga ir paprasta. Tik gaila, 
kad po šventės apima niūresnė nuotaika, nes laikas nepastebimai 
greitai lekia ir supranti, kad liko visai nedaug, o egzaminai jau visai čia 
pat… Be privalomo egzamino, renkuosi biologiją, nes savo gyvenimą 
žadu sieti su pagalba žmonėms, taip pat reikalinga ir anglų kalba 
stojant į aukštąją mokyklą. Baigdama gimnaziją, norėčiau 
jaunesniesiems palinkėti stengtis mąstyti pozityviai, nuo pat mokslų 
pradžios stengtis mokytis, kad galėtum pasiekti savo tikslą ir 
nepasiduoti liūdesiui. 

, IVf – Šimtadienis nuo seno švenčiamas 

įvairiai, mūsų tėvelių laikais tai buvo santūresnė šventė – eidavo su 
mokyklinėmis uniformomis. Laikai ir mokiniai keičiasi, mūsų šventė 
primena karnavalą – tai linksma, išskirtinė diena, įdomu būti išskirtinio 
filmo herojumi ar atstovu iš kitos planetos. Po šventės ateina 
kasdienybė, todėl artėjant egzaminams, vis labiau jaudinuosi, dažniau 
lenda mintys apie artėjančią savarankiško gyvenimo pradžią, savo 
profesijos pasirinkimą. Gimnaziją prisiminsiu geru žodžiu, nes 
ankstesnėje mokykloje aš tik mokiausi, o atėjęs į gimnaziją, įsijungiau į 
visuomeninę veiklą, lankiau būrelius. TAI PAKEITĖ MANO POŽIŪRĮ Į 
VERTYBES. Jei būtų galima, pasilikčiau dar metus… 

 
Kai tau įdomu ir smagu, laikas prabėga greičiau, todėl norėčiau grįžti į 
III klasę ir praleisčiau nuostabius metus. O jaunesniems palinkėčiau 
save atskleisti. Gimnazija – puiki galimybė išbandyti save įvairiose 
srityse. 

, IVc – Šventė buvo įdomi, nes dalyvavo 

beveik visi ketvirtokai, linksmino gera muzika ir… šokiai, šokiai. 
Gimnaziją atsiminsiu tik gerai, o trečiokams linkiu stengtis kuo geriau 
mokytis ir aktyviai dalyvauti bendruomenės veikloje, nes tai yra svarbu. 

, IVf – Šimtadienis buvo linksmas. Tai 

turbūt paskutinė proga sugrįžti į vaikystę, todėl ir priminė karnavalą.  
Dar vienas gyvenimo etapas greit baigsis. Liūdna, nes daug kas 
pasikeis. Nebebus pamokų, nebeskambės skambučiai ir mokytojų, prie 
kurių pripratome, nebebus šalia. Rodos, kad bus panaši situacija kaip ir 
M.Mikutavičiaus dainoje „Baigiame mokyklą“: „galim verkti čia 
ašaromis apsipylę, bet su šypsena laukiam, kas dar atsitiks“. Egzaminai 
daugumai abiturientų kėlė, kelia ir kels nerimą. Tai normalu. Ką galiu 
patarti? Mokytis. Dar nevėlu taisyti mokslo spragas ir gilinti žinias. Pati 
tinkamiausia diena tai padaryti yra šiandien. Mažiesiems gimnazistams 
noriu palinkėti turėti tvirtą savo nuomonę ir siekti užsibrėžtų tikslų. 
Viskas yra įmanoma. Ketveri metai prabėgo labai greit. Atminty išliko 
šiltų prisiminimų. 

 

Šokėjai 
Rygos festivalyje 
Gimnazijos šokių grupė „Idea“, vadovaujama Vytauto Murausko, 
2015 02 28 – 03 01 dienomis dalyvavo Rygos festivalyje, kuriame 
šoko 55 šokių kolektyvai ir dainas atliko 5 dainininkai.  
Išvažiavome iš Panevėžio anksti ryte, keliavome 2,5 val. iki Rygos, 
Latvijos sostinės. Pro autobuso langus galėjome matyti Rygos 
senamiesčio pastatus, aikštes. Atvažiavę pastebėjome, kokie gražūs 
yra Rygos kultūros rūmai. Patalpos erdvios, atmosfera fantastiška. Iki 
festivalio pradžios buvo likę dar pora valandų, tad nusprendėme eiti 
ir apžiūrėti miestą. Išskyrėme į dvi grupes ir pasivaikščiojome po 
įspūdingą senamiestį.  
Netrukus prasidėjo ir festivalis. Aišku, visas kolektyvas jaudinosi, kad 
tik pavyktų puikiai pasirodyti. Po pasirodymų mus pasitiko plojimai, 
kurie džiugino ir sukėlė šypsenas veide. Kitą dieną mūsų laukė 
pusryčiai ir kelionė į Jūrmalą. Ten grožėjomės jūra ir nuostabiu 
kurortiniu miesteliu. Į Lietuvą grįžome kupini gerų įspūdžių. 

Gintarė Babaitytė, IId 
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Menas su mumis 
Interviu su Ib klasės gimnaziste Marta Rulyte, 

 laimėjusia II vietą miesto dailės olimpiadoje. 
 
Mokykloje rikiuojasi Tavo portretų paroda... Kodėl portretai? 
Mane visada traukė įdomūs, išskirtiniai žmonės, o kadangi dažniausiai 
pirmiausia išvystame žmogaus išvaizdą, todėl pasirinkau gilintis į 
portretų žanrą. Veiduose atsispindi emocijos, išgyvenimai, mūsų 
asmenybės, tai netgi savotiškas iššūkis sau, visa tai perteikti ant balto 
popieriaus lapo.  
 
Nuo kada pradėjai piešti? Kada atradai save? 
Pieštuką rankoje laikau jau nuo pat mažens. Tiesa, rimčiau užsiimti 
piešimu pradėjau tik prieš porą metų, kai susidomėjau portretais.  

 
Iš kur talentas (tėvai, seneliai...)? 
Kiek žinau, visa giminė šiek tiek linkusi į menus: vieni dainuoja, kitiems 
patinka dailė. Galbūt iš senelių. 
 

Esi savamokslė? Ar mokeisi dailės mokykloje? 
Esu savamokslė. Mokytis man padeda mano pačios darbai, klaidos ir, 
aišku, kitų nuomonė. Vos pradėjusi piešti portretus, nemažai 
naudingos informacijos radau internete, o motyvavo tobulėti  kitų 
talentingų autorių darbai. 

 
Kokias emocijas patiri piešdama? 
Dažniausiai nepatiriu jokių stiprių emocijų. Piešimas – tai tarsi būdas 
nuo visko atsiriboti, apie nieką negalvoti, susikaupti ir nesiblaškyti. 
Aišku, visada jaučiu jaudulį, tiek bijodama, kad kas nors nepavyks, tiek 
nekantraudama pagaliau išvysti galutinį variantą. 

 
Kada randi laiko? Kaip, kur ir kada pieši? Ar pieši ant 
sąsiuvinių paraščių, viršelių? 
Laiko rasti nesunku, jei tik nori. Dažniausiai piešiu vakarais, o jei 
nereikia į mokyklą – saulėtomis popietėmis (nes tada pats geriausias 
apšvietimas!). Labai nemėgstu, kai tenka piešti ne prie savo stalo, o kur 
nors kitur – tiesiog būna nepatogu ir nesmagu. Anksčiau visus 
sąsiuvinius išpiešdavau, o dabar per pamokas nebėra nei laiko, nei 
noro. Retkarčiais nebent išsipiešiu rankas, nes man labai patinka 
tatuiruočių menas  

 
Trumpai apie save (ką mėgsti, kaip sekasi bendrauti, kiek laiko 
skiri savo pomėgiui, ar planuoji laiką ir t.t.) 
Turiu daugybę pomėgių ir be piešimo, bet keisčiausia, kad visi jie šiek 
tiek susiję. Domiuosi fotografija, mada, muzika, taip pat labai daug 
skaitau, stengiuosi pamatyti visus naujausius ir geriausiai įvertintus 
filmus bei serialus. Žinoma, daug laiko praleidžiu su draugais.  
Nemėgstu planuoti savo laiko, tad dažniausiai piešiu tada, kai „užeina“, 
mat dažniausiai, kai mane skubina terminas, viską sugadinu. Mano 
mėgstamiausia piešimo proceso dalis yra ta, kai darbą nufotografuoju 
ir įkeliu į savo Facebook puslapį. Tada labai smagu išgirsti gerus 
komentarus, išklausyti kritiką ir pasidžiaugti savo darbo rezultatu su 
kitais.  

Ačiū ir tolesnės sėkmės ieškojimuose.  

Kalbino „Pertrauka“  
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S V E I K I N A M E ! 
 

Teatro būrelio spektaklį lydėjo sėkmė 
  

 
Vasario 25 dieną gimnazijoje vyko VIII Lietuvos vaikų ir jaunimo 
teatrų apžiūros – šventės „Šimtakojis“ Panevėžio miesto etapas. 
Konstantinas Stanislavskis yra pasakęs „Jei žemėje yra stebuklų, 
tai jie vyksta teatre“. Labai smagu pasidžiaugti, kad visą dieną 
mūsų gimnazijos aktų salė virto teatro stebuklų scena. Apžiūroje 
– šventėje dalyvavo 7 miesto mokyklų teatro kolektyvai. Mūsų 
gimnazijos teatro būrelis parodė spektaklį „Uždarų durų naktis“ 
ir nugalėjo Panevėžio miesto etape. 
Sveikiname gimnazijos dramos būrelio narius: Enriką Skujytę 
(IIc), Edgarą Virvičių (IIb), Mantą Sidaravičių (IIb), Moniką 
Gabrytę (IIc), Roką Kaušakį (IIc), Mantą Mažeiką (IIe), Emilę 
Tomkevičiūtę (IIb), Emilį Murauską (IIa), Tadą Janulevičių (IVe), 

Roką Marozą (IVd), Agnę Adomonytę (IVa), Tautvydą Kairį (IVa) ir 
vadovę Birutę Beresnevičienę laimėjus I vietą ir linkime sėkmės 
Aukštaitijos regiono etape, kuris vyks balandžio 11–12 dienomis 
Kupiškyje. 

Direktoriaus pavaduotoja Ramutė Stasevičienė 

 

 
 

Teatro būrelio akimirkos 
 

Mūsų gimnazijoje sėkmingai gyvuoja teatro būrelis, kuriam 
vadovauja mūsų geriausia draugė, mokytoja, patarėja ir labai 
mylima, kartais visai neperkalbama, įdomi ir kūrybinga 
asmenybė – Birutė Beresnevičienė. Visi, kas yra dirbę su Birute, 
žino, jog ji yra entuziastinga moteris, kuri visais būdais bando 
išspausti iš mokinių viską, ką jie sugeba. Ji visada remiasi tokia 
mintim, jei žmogus įniršta arba pyksta, jis atlieka savo vaidmenį 
gerai ar nepriekaištingai, todėl per mūsų būrelio repeticijas 
būna visko: ašarų, pykčių, nervų.  Visi suprantam – be juodo 
nebūna ir balto rezultato.  

O kokia mūsų būrelio kasdienybė? Prieš repeticijas 
atsipalaiduojam, šnekučiuojamės, juokiamės, užkandžiaujam, 
dalinamės maistu, geriame arbatą. Keistas dalykas tas, jog mes 
visi labai skirtingi: įvairios asmenybės, iš skirtingų klasių, 

skirtingo amžiaus, bet visi labai draugiški ir puikiai sutariame. 
Mes esame komanda, menininkai – kaip vienas kumštis. 
Spektaklį „Uždarų durų naktis“ pasirinkome ne patys. Tai buvo 
mūsų vadovės Birutės iniciatyva, pakoregavome spektaklio 
scenarijų ir radome naujų idėjų. Pradėjome dėlioti vaidmenis ir 
nieko nelaukdami repetuodavom 2 kartus per savaitę. Įdėjome 
daug pastangų į šį spektaklį. Su juo dalyvavome kas antri metai 
vykstančioje teatrų apžiūroje „Šimtakojis“, kuris vyko mūsų 
gimnazijoje. Konkurentų nebuvo apstu, todėl iškovojome 
kelialapį į regioninę peržiūrą Kupiškyje, kur atvyks geriausi 
spektakliai iš visos Lietuvos. Ten vyksime kartu su Juozo Miltinio 
gimnazija. Viskas pasiekiama, jei yra noras ir didelis darbas, visi 
mes, teatro būrelio mokiniai, esame nuoširdžiai dėkingi vadovei 
Birutei už viską: kantrybę, laiką, gyvenimo pamokas. 

 
Mantas Sidaravičius, IIb klasė  

Vaidina „Minties“ artistai. 

Panevėžio pradinės mokyklos mažieji artistai. 

http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/129-teatro-burelio-spektakli-lydejo-sekme
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Gimnazistų kūryba „Nevėžis 2014“ almanache 
 

Mūsų gimnazijos literatų darbai taip pat matomi: jie išspausdinti 
Jaunųjų kūrėjų almanache „Nevėžis 2014“. Kas tai? Panevėžio 
apskrities Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Juozo 
Urbšio visuomeninės minties ir kultūros centras kartu su partneriais – 
savaitraščiu „Panevėžio balsas“, regiono radijo stotimi „Pulsas“, 
Panevėžio dailės mokykla, Panevėžio informacijos centru PANINFO.LT 
– jau trečius metus įgyvendina tęstinį projektą „Jaunųjų kūrėjų 
galimybių tribūna „Nevėžis“. 
Projekto svarbiausias renginys buvo solidus: dalyvavo Seimo narys 
Povilas Urbšys, miesto meras Vitalijus Satkevičius, skulptūrėlių 
„Sidabrinis Nevėžis“, teikiamų laureatams, autorius menininkas 
Vytautas Vytautas Tallat-Kelpša. Renginį vedė poetė Solveiga Ska ir 
mūsų gimnazijos auklėtinė Viktorija Pulzunovaitė. Kūrybinio sąjūdžio 
iniciatorius Arnoldas Simėnas almanacho sutiktuvių renginyje, 
įvykusiame Gabrielės Petkevičaitės-Bitės bibliotekoje vasario 6 dieną, 
teigė: „Siekiame suteikti visiems kūrybingiems vaikams ir jaunuoliams 
galimybę pasidalinti savo kūryba, išprovokuoti nepasitikinčius savo 
kūrybinėmis galiomis jas išbandyti, leisti pajusti džiaugsmą savo 
kūrybos produktu.“ 
Smagu, kad mūsų gimnazijos net šešiolika autorių gali skaityti ir 
džiaugtis įvertinimu (almanache sudėta Panevėžio miesto 46 literatų ir 
34 dailininkų kūryba). Tai įvairių klasių gimnazistai: Karolina 
Mikoliūnaitė (IVf kl.), Agnė Rapkevičiūtė (buvusi abiturientė), Marius 
Andreikėnas (IVf kl.), Marija Petraitytė (IVf kl.), Kasparas Gramaliauskas 
(IVa kl.), Justas Savickas (IIIb kl.), Žygimantas Kriščiūnas (IVf kl.), Iveta 
Gelžinytė (IId kl.), Gintarė Ivanauskaitė (IId kl.), Greta Kardokaitė (IId 
kl.), Ernesta Lotužytė (IId kl.), Kasparas Rašimas (IId kl.), Nedas 
Ratkevičius (IId kl.), Leta Remeikytė (IId kl.), Vainius Simaška (IId kl.), 
Alanas Žardeckas (IId kl.). Išskirtinai buvo paminėta praėjusių metų 
abiturientės Agnės Rapkevičiūtės esė – autorei skirtas Padėkos raštas.  
Šie darbai be mokytojų paskatinimo tikriausiai nebūtų taip įvertinti, 
todėl tą dieną padėkos teiktos ir lietuvių kalbos mokytojoms. Mūsų 
gimnazijos lituanistės Adelė Samuolienė, Emilija Gedraitienė ir Janina 
Gedvilienė buvo nustebintos tokio dėmesio, pažadėjo bendradarbiauti 
su „Nevėžiu“ ir šiais kalendoriniais metais. 

Emilija Gedraitienė, lietuvių kalbos mokytoja 

 
 

Jau antrus metus gimnazistai rašo Nacionalinį diktantą 
 

Vasario 21 dieną Lietuvoje dešimtą kartą buvo rašomas jau tradiciniu tapęs 
Nacionalinis diktantas. Rašytojos Lauros Sintijos Černiauskaitės tam sukurtą tekstą 
„Pokalbis“ skaitė LRT televizijos žinių vedėjas Marijus Žiedas. Diktantas buvo 
rašomas ne tik Lietuvoje, bet ir Lietuvos ambasadose užsienyje bei Ukrainoje. 
Kryme pasitikrinti savo žinias susirinko Simferopolio lietuvių bendruomenė. Mes jau 
antrus metus dalyvaujame šiame Tarptautinei gimtosios kalbos dienai skirtame 
projekte. Jo tikslas – paskatinti žmones didžiuotis unikalia lietuvių kalba, kalbėti ir 
rašyti ja taisyklingai. 
Gimnazistai rašė kartu su visa Lietuva – iš viso 17 moksleivių, kuriuos ta proga 
pasveikino lietuvių kalbos mokytojos Janina Gedvilienė ir Emilija Gedraitienė. 
Geriausiai pavyko, anot gimnazijos diktanto koordinatorės E. Gedraitienės, 
antrokėms Ivetai Gelžinytei (IId), Airai Bareikaitei (IIc), ketvirtokei Ievai Petraitytei 
(IVa). Toks visuotinas rašymas vienija tautą, skatina domėtis Lietuva, jos kalba. 
Beveik visų metų tekstuose yra užuominų, ką mums, lietuviams, tenka patirti dabar 
ar teko išgyventi praeityje. 

Aira Bareikaitė, IIc  

 

http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/125-gimnazist-kuryba-nevezio-2014-almanache
http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/127-jau-antrus-metus-gimnazistai-raso-nacionalini-diktanta
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Mobilioji mokslinė laboratorija 

 (MoMoLab) gimnazijoje 
„Mokslininkas – ne profesija, o gyvenimo būdas“ 

 
Vasario 23–24 dienomis mūsų gimnaziją aplankė didžiulė 

moderni laboratorija ant ratų. Šis vizitas – projekto „Mokinių 
Jaunųjų tyrėjų atskleidimo ir ugdymo sistemos sukūrimas“ antrasis 
etapas. „MoMoLab“ vizito tikslas sudaryti sąlygas mokiniams 
atskleisti savo gebėjimus tyrinėti aplinką ir gamtą moksliniais 
metodais, kurti ir ieškoti naujų technologinių sprendimų. Tai dviejų 
dienų trukmės programa, kurios metu gimnazistai kartu su 
mokslininkais patys atliko mokslinius tyrimus, klausėsi paskaitų 
apie naujausius mokslinius atradimus, pamatė mokslinių 
eksperimentų demonstracijas. 

20 gimnazistų dirbo keturiose darbo grupėse (biologijos, 
chemijos, fizikos ir robotikos). Jiems padėjo mokslininkai: Dr. 
Remigijus Vasiliauskas, doktorantai Antanas Strakšys, Lina Pūkaitė, 
Milda Levanaitė. Mobiliai laboratorijai vadovavo jaunasis projekto 
metodininkas Lukas Birštonas. 

 
Didžioji dalis mokinių pasirinko cheminius tyrimus. Gimnazistai 

norėjo ištirti, kodėl kai kurie maisto produktai spalvoti, nustatyti 
pieno, kiaušinių cheminę sudėtį. Kitus sužavėjo nuostabus kvapų 
pasaulis, todėl mokiniai patys sintetino įvairius esterius, kurių gausu 
maisto produktuose, vaisvandeniuose, kvepaluose. Dar kitiems 
rūpėjo įvairiais būdais pagaminti deguonį, naudojant anglies 
dioksidą, per parą užauginti prieskonines žoleles. Gimnazistai 
išbandė riebalų tirpumą įvairiuose tirpikliuose, vykdė jų „muilinimo“ 
reakciją, stebėjo liuminescencinius reiškinius cheminėse 
medžiagose. 

Biologų grupė domėjosi tiesių ir banguotų plaukų chemine 
struktūra, jų pakeitimo būdais, tyrė mikroorganizmų vystymąsi 
įvairiose terpėse, domėjosi, kuriose kūno vietose „gyvena“ 
daugiausia bakterijų. 

Jaunieji fizikai tyrė, kaip šiluminė varža priklauso nuo medžiagos 
rūšies, storio, aktyvumo, kaip galima, keičiant medžiagos rūšį, storį 
išmatuoti šilumos sulaikymą medžiagoje, izoliuoto kūno 
temperatūrą. Kai kuriems mokiniams pavyko, kuriat grandinę iš 
bulvių ir citrinų išgauti elektros srovę ir pakrauti telefoną. 

 
 
Keturi gimnazistai išbandė save robotikos srityje, demonstravo savo 

sukonstruotus robotus, kurie geba pakelti daiktą, reaguoti į garsus, judėti 
atgal, pajutus kliūtį, į ją neatsitrenkti, apsisukti ir sustoti. 

Atlikus tyrimus, eksperimentus, jie buvo pristatyti kitiems gimnazistams, 
mokytojams. Mokiniai pasidalijo savo įspūdžiais, išsakė lūkesčius. Jie toliau 
ruoš savo darbų ataskaitas ir išsiųs savo konsultantams. 

Ši mokslinė laboratorija sudomino visus, o dalyviai įgijo daugiau teorinių 
žinių ir praktinės patirties, įdomiai praleido laiką. Visi MoMoLab dirbę 
mokiniai galės bet kada apslankyti laboratorijoje Vilniuje. 

Išlydėdami mobiliąją laboratoriją, mokiniai ir mokytojai dėkojo projekto 
organizatoriams už suteiktas galimybes „pabūti“ jaunaisiais mokslininkais. 
Tikimės ir toliau būti jaunaisiais tyrėjais, pasinaudoti galimybe sužinoti, 
atrasti, eksperimentuoti ir kurti.  

Chemijos mokytoja Regina Vezbergienė 
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Skautai 

„Supermieste“ 

 
Tikriausiai nesuklysiu pasakydama, kad 
daugelis gimnazistų norėtų pamatyti 
televizijos užkulisius, savo akimis 
pažiūrėti, kaip yra filmuojamas 
televizijos šou ar tiesiog bent truputį 
pajusti tai, apie ką yra kuriama daugybė 
filmų. Kaip tik tokią galimybę gavome ir 
mes, „Gabijos“ draugovės skautai. 
Vasario 25 dieną dalyvavome LNK 
televizijos laidos „Supermiestas“ 
filmavime. 
Trečiadienį, po pamokų, LNK užsakytu 
autobusu nuvykome į LNK studiją. 
Pirmas įspūdis liko neišdildomas. 
Studijoje prietema, aplink visur zuja 
žmonės, visos grindys nuklotos įvairiais 
elektros laidais, o pro pat mus laksto 
asistentės, apsikarsčiusios mikrofonais 
(lyg būtume atsidūrę tikroje šių metų 
šimtadienio versijoje). Spėjome užimti 

sirgalių vietas, ir buvo pradėtas 
filmavimas. Atėjęs režisierius paaiškino, 
ką turėsime daryti, kaip vyks filmavimas 
ir kas bus filmuojama pirmiausia. 
Netrukus savo vietas užėmė miestų 
kapitonai: Radžis (Panevėžys), Nerijus 
Juška (Telšiai), Natalija Bunkė (Kaunas) ir 
Asta Pilypaitė (Alytus), taip pat 
„Supermiesto“ komisija.  
Keturi miestai – Alytus, Telšiai, Kaunas ir 
Panevėžys pradėjo kovą. Miestams buvo 
skirtos įvairios užduotys: Radistų 
parengtos socialinės provokacijos, 

sportinė užduotis, miesto daina ir t.t. 
Stengėmės palaikyti savo miestą kuo 
garsiau ir smarkiau, o kaip mums sekėsi 
– matėte per LNK. 
Nors filmavimas ir užtruko 5 valandas, 
tačiau laikas pralėkė labai greitai. Labai 
džiaugiamės suteikta galimybe pajusti, 
ką reiškia darbas televizijos projekte, 
kaip viskas vyksta praktiškai ir pamatyti 
tai, ko nemato žiūrovai prie televizijos 
ekranų.   

Gabrielė Grinkaitė, IIIa 
 

   

„Lietuvai ir man“  
 
Akcija „Lietuvai ir man“ visos šalies piliečius Lietuvoje bei užsienyje 
kvietė pinti trispalves apyrankes: vieną – sau, kitą – Lietuvai, pažymint 
šalies 25-metį. Ta proga dovanojamas apyrankes iki kovo 10 d. buvo 
galima užrišti ant specialiai akcijai įrengtos Gediminaičių stulpų 
konstrukcijos, kuri buvo įrengta Nacionalinėje dailės galerijoje Vilniuje. 
Kovo 6 d. per Nacionalinėje dailės galerijoje surengtą šventinį akcijos 
renginį mokinių ir mokytojų delegacijos iš daugiau nei 60 visos šalies 
švietimo įstaigų rišo Lietuvai dovanojamas trispalves draugystės 
apyrankes, o po pietų pasidžiaugti gražiausiais linkėjimais kvietė 
šventinis koncertas. Jį pradėjo šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė, 
akcijos „Lietuvai ir man“ globėja, padėkojusi visiems už  aktyvų 
dalyvavimą, kartu giedojusi Lietuvos himną. O akcijos ambasadorius, 
koncerto vedėjas Jonas Nainys apdovanojo gražiausių linkėjimų 
Lietuvai autorius: Pasvalio P. Vileišio, Anykščių J. Biliūno, Vilniaus A. 
Mickevičiaus gimnazijas. Smagu, kad teko užrišti ir mūsų gimnazijos 
moksleivių keletą apyrankių (gaila, kad ne visos ten nukeliavo). 
Planuojama, kad iš viso ant Gediminaičių stulpų konstrukcijos jų bus 
užrišta daugiau nei 250 tūkstančių. 

Emilija Gedraitienė, gimnazijos muziejaus vadovė 
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Vyriškas sportas 
 
Vasario mėn. 12 d. „Minties“ gimnazijos treniruoklių salėje vyko 
svarsčio rovimo varžybos. Vaikinai svarstį rovė dešine ir kaire ranka. 
Dalyviai buvo suskirstyti į dvi svorio kategorijas.  Svorio kategorijoje iki 
60 kg I-ąją vietą laimėjo IIb klasės mokinys Modestas Lisajevičius. Jis 
svarmenį iškėlė 35 kartus (dešine ranka – 13 kartų ir kaire – 22 kartus.). 
Svorio kategorijoje 75 kg ir daugiau nepralenkiamas buvo Justas Lileika 
iš IIIa klasės, jo rezultatas – 140 kartų (dešine ir kaire ranka iškėlė 
svarmenį po 70 kartų), antrąją vietą iškovojo II b klasės mokinys Vaidas 
Juzukėnas – 100 kartų (dešine – 60 kartų, o kaire – 40 kartų), o trečiąją 
vietą laimėjo IIa klasės mokinys Karolis Šilaikis – 51 kartas (dešine 
ranka svorį iškėlė 31 kartą, kaire – 20 kartų). Šios varžybos mūsų 
gimnazijoje vyksta antrus metus, labai norėtume, kad varžybose 
aktyviau dalyvautų visi mūsų „kačalkės“ sportininkai. 

Giedrė Kraujelienė, kūno kultūros mokytoja 
 

 

 

Miesto vicečempionai 
 

Baigėsi Panevėžio miesto tarpmokyklinės vaikinų 
(1999 m. ir jaun.) krepšinio varžybos. 
Mūsų gimnazijos vaikinų komanda iškovojo antrąją 
vietą. Savo pogrupyje nugalėję visus varžovus 
(Šaltinio, A.Lipniūno, K. Paltaroko, J.Miltinio mokyklų 
vaikinų komandas) pusfinalyje žaidė su 5-osios 
gimnazijos komanda. Po sunkios kovos mūsų 
krepšininkai laimėjo. Finale dėl I vietos kovojo su 
J.Balčikonio gimnazijos krepšininkais. Mūsų 
gimnazijos krepšininkai parodė savo kovingumą, 
ryžtą, gerą žaidimą, bet po sunkios kovos reikėjo 
pripažinti, kad varžovai stipresni. Sveikiname mūsų 
gimnazijos jaunuosius krepšininkus. 

Milda Masilionytė, kūno kultūros mokytoja 

 
 
 

Taikliausias  gimnazistas 
 

Kovo 4 dieną gimnazijos sporto salėje vyko krepšinio konkursas „Taiklioji ranka“, 
kurio metu vyko tritaškio, baudų metimo ir metimo iš aikštės vidurio konkursai. 
Varžybose dalyvavo ne tik vaikinai, bet ir merginos, kurios niekuo nenusileido 
vaikinams. Taikliausiu gimnazistu, kuris pataikė 17 taškų, tapo Domantas 
Varaškevičius (IIIa), II vieta atiteko Brigitai Kulytei (IIb), III vieta Algirdui Darasevičiui 
(IIIa) (žiūr. nuotraukoje).  

Visi dalyviai bandė savo rankos taiklumą mesdami į krepšį nuo vidurio linijos. 
Pataikė į krepšį nuo vidurio linijos net du gimnazistai – Ugnė Kurklietytė (IVa) ir 
Klaidas Kaminskas (IIIc ). Baudų metimo konkurse lygių nebuvo Brigitai Kulytei (IIIb) 
ir Laurai Ziminaitei (IId).  Brigita iš 10 baudų metimų pataikė 9, o Laura – 8 baudas. 

Varžybų nugalėtojai buvo apdovanoti diplomais ir prizais. 
Milda Masilionytė, kūno kultūros mokytoja 

 

Nuotraukoje  nugalėtojas Justas Lileika, IIIa 
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Kovo 11-oji 1990-2015 Apkabinkim laisvę 
Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė Panevėžyje 

 

 

Kovo 10 d. Karaliaus Mindaugo husarų batalionas Laisvės aikštėje organizavo 24 valandų estafetinį bėgimą, kurio metu iš rankų į rankas buvo  
perduodama Lietuvos vėliava. Bėgimas skirtas  25-osioms Lietuvos nepriklausomybės metinėms paminėti. 
Šią gražią iniciatyvą aktyviai palaikė mūsų gimnazistai. Estafetiniame bėgime dalyvavo 28 mokiniai, o aktyviausia buvo IVc klasė. 

 
Šį laikraščio „Pertrauka“ numerį išleido ir platino Panevėžio „Minties‘‘ gimnazijos jaunieji korespondentai.  
Redaktorė: lietuvių kalbos 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  
 

https://www.youtube.com/watch?v=OtCkK5P-qe4
https://www.youtube.com/watch?v=OtCkK5P-qe4
http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/laikrastis-pertrauka

