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Leidžia Panevėžio „Minties“ gimnazijos gimnazistai   ⟣⟣ 2015 m. gruodis  Nr. 2 ⟣⟣ 
 

 

 ADMINISTRACIJOS ŽODIS 

 
Mūsų mokykla gražėja. Paaugo ir vešlesniais tapo 

gimnaziją puošiantys medžiai. Paaugo ir protingesni tapo 
mūsų mokiniai. Bibliotekoje padaugėjo knygų, tikimės, kad 
skaitančių mokinių nemažės. Kas dar? Mokyklos  vertė – 
mokiniai. Kokie jie, tokia ir mokykla. Šiemet turime 102 
pirmokus iš 18 mokyklų. Daugiausia mokinių pas mus atėjo 
mokytis iš „Ąžuolo“ , „Šaltinio“ ir „Saulėtekio“ progimnazijų. 
Dominuoja vaikinai: mokosi 61 pirmokas ir 41 pirmokė.  
Atėjusieji mokytis „atsinešė“ neblogą žinių bagažą. Lyginant 
su ankstesnių metų pirmokais, noriu pagirti, kad yra 
rimtesni, mandagesni, iniciatyvesni, t. y. moka bendrauti. 
Pastebėjau, kad turi įvairių meninių gebėjimų, kuriuos, 
tikiuosi, ateityje vystys ir dar ne kartą nustebins savo 

pasirodymais. Ko linkiu? Supurtyti savo mintis ir jausmus. 
Priversti save matyti šviesesnius dalykus ir jų siekti. 
Nesižavėti ir nepamėgdžioti „iškamšų“, pasipuošusių 
keiksmažodžiais, demonstruojančių aroganciją ir abejingumą 
aplinkai, kurioje jie gyvena, ja naudojasi ar net ją menkina.  

Apie konkretų dabarties metą: Šv. Kalėdų laukimas – 
ypatingas metas. Išgyvendami tą laiką turėtume jausti 
poreikį daugiau įsipareigoti ir tai vykdyti, kad skambėdami 
kalėdiniai varpeliai žadintų išties dideliems siekiams, 
svajonėms, o kartu... paprastiems mažiems atradimams.  

Lūkesčiai? Vėl susiję su darbu: tenebus egzaminų 
neišlaikiusių mokinių. 

 
Gimnazijos direktoriaus pavaduotoja Almira Dambrauskienė 
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ŽINIŲ IR TALENTŲ DIENA 
Smagu, kad jau tampa tradicija gruodžio pradžioje 
suteikti galimybių visiems gimnazistams bandyti atrasti  
ar įprasminti savo talentą kurioje nors veiklos srityje. Ir 
šių metų gruodžio 8 dieną gimnazijos ugdytiniai 

pasirinko pagal pomėgius. Daugiausia rinkosi 
įdomiąsias kūno pamokas (51), panašus skaičius – 
lietuvių kalbos ir matematikos konkursus (45 ir 48), 
dailės ir biologijos užsiėmimus (39 ir 37), technologijų ir 
geografijos užduotis (po 26). Net 19 mokinių dalyvavo 
dviejuose konkursuose, o 2 – trijuose. Tokia netradicine 
diena gimnazijoje džiaugėsi ir tėvai susirinkimų metu.   

  „Pertraukos“ informacija 

ŠIO NUMERIO AKIRATYJE –    
Matematikos mokytojų metodikos grupės pirmininkė J. Tijušienė 

      
Matematikos mokytojai mokslo metus pradėjo 

sumažėjusiame kolektyve. Gimnaziją  paliko mokytoja 
Danguolė Kairienė, Birutė Gilienė pradėjo dirbti kitoje 
gimnazijoje. 

Mokslo metus pradėjome ir dar su viena naujove. 
Antrokai suskirstyti į mobilias grupes pagal žinias ir 
gebėjimus. Dirbti ir įdomu,  ir sunku, ir labai atsakinga. 
Rugsėjo mėnesį dalyvavome jau tradiciniu tampančiame 
projekte „Erdvėlaivis-Žemė“. Klausėmės paskaitų Panevėžio 
kolegijoje. Trečiokams labai įsiminė paskaita „Kaip padėti 
sau“. Paskaita naudinga dar ir todėl, kad atlikome ir 
praktines užduotis. Spalio mėnesį  grupė II–IV klasių 
moksleivių, mylinčių matematiką, vyko į centrinį Swedbank 
padalinį Vilniuje. Moksleiviai klausėsi paskaitos „Pinigai“. 
Paskaitoje aptarta pinigų tema – kokių rūšių pinigai būna, 
kaip jie gaminami, kaip jie atsiranda ne tik piniginėje, bet ir 
bankomate ar interneto banke. Prezentacija banke padės 

ateityje jaunimui atsakyti į klausimą, kaip protingai taupyti 
pinigus. Moksleivius  į edukacinę išvyką lydėjo mokytojos 
V.Montvilaitė, N. Vitkauskienė ir L. Klimkevičienė. Lapkričio 
mėnesį vykome į tradicinį matematikos renginį Pasvalyje. 
Dvi I-II ir III-IV klasių moksleivių komandos dalyvavo 
matematikos olimpiadoje Petro Vileišio gimnazijoje 
profesoriaus Br. Grigelionio taurei laimėti. Geriau sekėsi 
antrajai komandai. Nors aukštų vietų neužėmėme, bet 
patirtis didelė: tai ir matematinės žinios, ir komandinis 
darbas, ir bendravimas su kitų Panevėžio apskrities 
gimnazijų moksleiviais. Mažųjų komandai vadovavo 
mokytoja V.Montvilaitė, didžiųjų  komandai – mokytoja  N. 
Vitkauskienė. 

Gruodis – atsakingas laikas. Antrokai ir ketvirtokai rašė 
matematikos bandomuosius  PUPP ir VBE darbus. O dar  
įdomioji „Žinių ir talentų diena“. 

 

Krašto matematikų konkurse 

17-ąjį kartą P.Vileišio gimnazijoje Pasvalyje vyko 
jaunųjų matematikų olimpiada akademiko 
Broniaus Grigelionio taurei laimėti. Olimpiadoje 
dalyvavo ir dvi mūsų gimnazijos komandos. Iš 
jaunesniųjų gimnazistų varžėsi pirmokai ir 
antrokai: Modestas Vertelka Ia, Matas Šiurskas 
IIb, Ignas Čybas IIb, Mantvydas Dubnikas IIb ir 
Rytis Grigulis IIb, o vyresniųjų mokinių komanda 
buvo ne visai naujokė, ją sudarė  Rugilė 
Kvederaitė IIIc, Rokas Kaušakys IIIc, Gvidas 
Kepelinskas IIIc, Algirdas Darasevičius IVa, 
Daumantas Dagys IVa. Kartu su 22 Panevėžio 

krašto komandomis varžėsi spręsdami uždavinius, po to klausė doc. dr. Romualdo Kašubos bei doc. dr. Antano Apynio 
paskaitų. Tuo metu mokytojai ir dėstytojai tikrino ir vertino mokinių darbus. Po pertraukėlės visi susirinko į gimnazijos aktų 
salę išgirsti rezultatų - šiais metais akademiko Broniaus Grigelionio taurę vėl išsivežė Juozo Balčikonio gimnazijos jaunieji 
matematikai. Neprastai pasirodė ir ant kulnų jiems lipo anykštėnai iš J. Biliūno gimnazijos. Mums tai buvo savitas išbandymas 
ir kitokių uždavinių sprendimo patirtis, pabendravimas su šalies matematikais – juk ne kasdien tenka klausyti mokslininkų 
paskaitų. 

Rugilė Kvedaraitė, IIId klasė 
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Kalbiname Dailės mokytoją Kęstutį Paškevičių. 
 

Kokia meno reikšmė žmogaus ugdymo procese?  
Šiuolaikinį žmogų menas lydi visą gyvenimą – nuo 
gimimo iki mirties. Visa žmogaus aplinka, buitis ir būtis, 
kasdienybė ir laisvalaikis yra susiję su menu. Todėl 
žmogaus gyvenimo procese meno reikšmė yra labai 
didelė. 

Kaip galima vertinti meno integravimo tendencijas? 
Meno integravimas į kitus dalykus turi didelę reikšmę. 
O jeigu integruotume kelis menus, tai pamatytume, 
kiek daug bendrų dalykų tarp šių meno rūšių. Taip 
galima jas geriau pažinti ir pritaikyti kūryboje. 

Kaip aktyviai mūsų gimnazijos mokiniai domisi meno naujienomis? 
Bendrasis lavinimas neįmanomas be meninio 
išprusimo. Gimnazistai ne tik skaito leidinius meno 
temomis, lanko muziejus, parodas, bet ir bando taikyti 
naujas technikas, kurti naujus žanrus. 

Kokius pokyčius stebite lyginant ankstesnių moksleivių ir dabartinių 
gimnazistų darbus?    

Kokie pokyčiai... Kaip ir daugelis, su nostalgija 
prisimename mokinius, kurie buvo imlūs, greitai 
priimdavo pasiūlytas idėjas, jas įgyvendindavo.  

Ačiū už išsakytas mintis. 
Užrašė Veronika Palionytė, IId klasė 

 

Kokios naujienos meno saviraiškoje? 
 

Vieną popietę pravėrėme muzikos kabineto duris. 
Pamokos jau buvo pasibaigusios, o kažkas 
intensyviai muzikavo. Ką aptikome? Ogi antrokes. 
Tad ir kalbiname merginas iš IIb klasės. 
 
Ką čia veikiate? 
Repetuojame naują dainą... Šiais metais susibūreme į 
grupę, kai muzikos mokytoja Ligita pasiūlė pasimokyti 
groti pačiais įvairiausiais instrumentais, esančiais 
mokykloje. Šiuo metu grupėje yra 8 narės: Živilė, Inga, 
Rūta, Marta, Gabrielė S., Ugnė, Eglė, Gabrielė K.  
 
Kokia muzika jus traukia? Kokios grupės jus įkvepia? 
Orientuojamės į pop, pop roką, indi roką. Dažniausiai 
kūrinius renkamės atsitiktinai, jei kokia daina „užkabina“, 
tada bandome pačios ją groti. Štai šiuo metu 
repetuojame grupės Artic Monkeys dainą „Do I wanna 
know“. 

Mes jus jau matėme scenoje su dovana gimnazijai per „Minties“ gimtadienio vakarą. Kokie jūsų grupės 
ateities planai? 

Nė viena neplanuojame sieti savo ateities profesijų su muzika. Ši grupė (dėl kurios pavadinimo dar nesame tvirtai 
apsisprendusios) mums kol kas tėra smagus būdas praleisti laisvą laiką po pamokų, šio to naujo išmokti. Tad ir kitus, kuriems 
muzikavimas, dainavimas ansamblyje atrodo įdomus, kviečiame antradieniais po 15 valandos apsilankyti muzikos kabinete.  

Linkime praplėsti savo ratą ir tikimės pamatyti artimiausioje programoje. 
                                                                             „Pertraukos“ jaunoji žurnalistė Veronika 
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NAUJOVĖS TECHNOLOGIJŲ PAMOKOSE 
Pirmą kartą per visus mokyklos gyvavimo metus maisto gamyboje mergaičių 
grupėse yra ir berniukų, grupelė IIc ir IIa klasėse, jiems labai patinka gaminti 
maistą. Išties berniukai ne patys susigalvojo rinktis tas grupes, jas suformavo 
technologijų mokytojas. Taip pat mūsų mokykla turi galimybę pasigirti 
nuostabiomis, išradingomis mokinėmis iš IIc klasės, jos ne tik stropiai mokosi, 
bet  ir garsina mūsų mokyklą įvairiuose renginiuose, kaip: „Rudens kraitelė“ 
Gamtos mokykloje, „Kalėdų link“ Moksleivių namų festivalyje, „Smaližiaujame 
sveikai“ Šaltinio progimnazijoje. Be šių veiklų mokinės imasi iniciatyvos, kad iki 
naujų metų mokykloje galėtų paleisti naujas, modernias audimo stakles: gal 
ateinančiais metais bus išausta mūsų mokyklos emblema. Tai būtų fantastiška. 
Mokiniai,  pasirinkę „Gaminių dizainą ir technologijas“, galėtų kurti rankdarbius 
ne daugeliui jau pabodusiu vašeliu, bet moderniomis staklėmis. 

Daiva Gronskienė, technologijų mokytoja 
 

Mokinių parlamentas 

informuoja 
Įvyko naujo parlamento rinkimai. Mokinių valia gretas papildė Veronika Palionytė IId, Gabija 
Motiekaitytė  Ib, Darijus Stašys  Ib, Ovidija Barzdaitė IIIc, Akvilina Stankevičiūtė IIIc, Modestas 
Lisajevičius IIIb. Su nauja jėga parlamentas rengia akcijas: nerūkymo diena, muzikos diena, dabar, 
artėjant Šv. Kalėdoms, skelbiama gerumo savaitė – labdaros akcija, kurioje visi mokyklos mokiniai 
bei visa bendruomenė paaukojo saldainių, konservuotų rudens gėrybių bei higieninių priemonių. 
Šios dovanos bus nuvežtos senelių namams, vaikų namams ir sutrikusio intelekto žmonių bendrijai. 
Aktyvo ir klasių kolektyvų pasirinktą  18 dieną mokykloje vyko  karnavalinė diskoteka. Taip pat 
mokinių parlamentas ir toliau bendradarbiauja su mokyklos administracija. Esame (parlamentas) 
Lietuvos moksleivių sąjungos narys – dalyvaujame vadovų klubuose, forumuose bei savivaldų 
mokymuose. Su naujomis idėjomis parlamento komanda ir kitais metais organizuos bendruomenės 
susibūrimus ir gražius renginius, kuriuose mokiniai galės atsiskleisti individualiai bei gerai praleisti 
laisvalaikį. 

Mokinių parlamento prezidentė Brigita Kulytė  
 

  

 

Ačiū  

visai gimnazijos bendruomenei: 
mokiniams, jų tėvams, klasių vadovams, 

mokytojams ir darbuotojams už 
dalyvavimą kasmetinėje Gerumo 
savaitės akcijoje. Jūsų paaukotos 

gėrybės ir saldumynai dar prieš šventes 
pasieks namus, kuriuose jos yra labai 

laukiamos. 
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Kiekybiškai nuo praėjusių mokslo metų nepasikeitėme: 2 
išėjo – vienas į profesinio rengimo centrą, kitas į J. Miltinio 
gimnaziją), 2 atėjo (iš J. Žemkalnio gimnazijos). O 
kokybiškai? Pokyčių yra tokių: sumažėjo praleistų  pamokų 
skaičius, esame sveikesni ( mažiau pateisinimų dėl ligų). Tik 
mokymosi pasiekimai labai panašūs į praėjusių mokslo metų 

II pusmečio rezultatus. Na, esame sportiški, tačiau kūno 
kultūros pamokoms ne visada pasiruošiame. Jaučiame 
gimnazijos  pulsą – visuose renginiuose, akcijose, 
projektuose stengiamės dalyvauti. Ir pastaruoju metu 
vykusioje kalėdinėje labdaros akcijoje pasirodėme 
supratingi.

 
 

 
     Manau, kad tapome draugiškesni, vieni kitus geriau 
pažįstame, lengviau vieni kitus suprantame. Smagu, kad 
išmokome  bent kartais išgirsti šalia esantį, išklausyti 
kitokios nuomonės. O gal išmokome tiesiog „prisitaikyti“?... 
Keitėmės ir mes: išėjo 5, atėjo 4. Dabar stengiamės būti 
organizuoti, išradingi,  aktyvūs (žinoma, ne visada tik gerąja 
prasme). Juk praktiškai be mūsų klasės atstovų  nevyksta 

beveik joks gimnazijos renginys: dalyvavome miesto 
gimtadienio eisenoje, gimnazijos vardadienio renginiuose, 
vystomojo bendradarbiavimo metams skirtame protų 
mūšyje, ir „Prozos rudenėlyje“, ir Tolerancijos dienos 
renginiuose, ir kalėdinėje labdaros akcijoje... Esame pilietiški 
ir norime, kad gimnazijoje savitas gyvenimas vyktų aktyviai. 

   
Esame vyriška klasė: 8 merginos ir 18  vaikinų. Per 
praėjusius mokslo metus irgi vyko kaita: išėjo 3 mokslo 
metų gale, 2 – per mokslo metus. Šį rugsėjį atėjo vienas 
vaikinas iš V.Mikalausko menų gimnazijos, todėl tapome 
aktyvesni popamokiniuose renginiuose. Subrendome ir 
atsakomybės jautime: stengiamės neišeidinėti iš pamokų be 

priežasties. Gal klasės kolektyve per dažnai tvyro  
nihilistinės, t. y. nieko nenorėjimo, nuotaikos. Dalis gal ir 
norėtų aktyviau dalyvauti renginiuose, jausti gimnazijos 
gyvenimo ritmą, tačiau trūksta valios būti savimi, 
pasidžiaugti mokyklinio gyvenimo privalumais.

 

 
   Iš tiesų per aptariamą laiką pasikeitėme. Pirmiausia 
kiekybiškai: išėjo 3 mokiniai, o atėjo 2 (iš J. Miltinio ir iš 
J.Žemkalnio gimnazijų). Bet vis dar esame merginų klasė, juk 
joje 20 merginų ir tik 9 vaikinai. Gal dėl to ir atmosfera 
kolektyve konkurencinga: daug kovojama dėl vaikinų 
dėmesio. Apskritai kalbant, yra tokių mokinių,  kurie aktyviai 

dalyvauja daugelyje gimnazijos renginių, bet yra ir niekur 
nedalyvaujančių ir nenorinčių to daryti. Taigi, iš antrokų 
konteksto neišsiskiriame: stengiamės būti pilietiški, 
dalyvauti akcijose, renginiuose. Taip, o gal ir aktyviau 
gyventi tikimės ir ateityje. 
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Taip vadinasi praėjusių mokslo metų abiturientų Jurgitos 
Brandišauskaitės, Megi Maradišvili, Dovilės Oksaitės ir 

Dianos Pušnytės parašytas tiriamasis darbas, 
gretinant nepriklausomos Lietuvos žingsnius su mūsų 
mokyklos, dabar gimnazijos istorija. Smagu, kad mūsų 
darbą skaitė ir mokslininkai, kurie davė patarimų, 
kaip jį tobulinti. Konferencijos Vilniuje Lietuvos 
mokinių neformaliojo švietimo centre metu 
išgirdome, kas aktualu bus kitame Nacionalinės 
kraštotyros darbų ekspedicijos 2016–2020 m. etape. 
Grįždamos iš konferencijos su vadove E. Gedraitiene 
aptarėme, kokiomis temomis galėtume rašyti šiais ir 
kitais mokslo metais. 

Akvilina Stankevičiūtė, IIIc klasė 

 
 

 

Gruodžio antrąją dieną Panevėžio „Minties“ gimnazijos IIb 
klasės mokiniai vyko į „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ filmavimą 
Vilniuje. Gimnazistai su savo auklėtoja Vilma Montvilaite ir 
informacinių technologijų mokytoja važiavo palaikyti Martos 
Rulytės, kuri dalyvavo šiame projekte jau trečiąjį kartą. 
Filmavime iš viso dalyvavo dvi merginos ir šeši vaikinai. Nors į 
kitą etapą ir nepateko, bet Martos įspūdžiai buvo geri: dalyvė 
prisipažino, kad buvo įdomu, nes susipažino su kitais dalyviais ir 
vieni kitus palaikė renginio metu. Vis dėlto Martos ir jos 
auklėtojos pastangos nenuėjo veltui: praplėstas žinių akiratis, 
įgyta nauja patirtis, o mums, palaikymo komandai, smagu buvo 
vartyti dovanų gautas knygas, žurnalus, o arbatomis ir 
saldainiais džiaugsimės prieššventinėmis dienomis. 

Visiems, kuriems smalsu, į kokius klausimus sulaikę 
kvapą atsakinėjo dalyviai, sekite LRT anonsus jau kitų 
metų sausio mėnesį. 

Milda Lileikaitė, IIb klasė 

  



7 

 

 
Gimnazijos komandos „ŠARMS“ paraiška konkursui 
„Kūrybinių industrijų turnyras KITAS“ buvo atrinkta 
antrajam  projekto turui, kuris vyko gruodžio 18 d. 
Vilniuje, Lietuvių kalbos institute. Projektą 
koordinuoja ir organizuoja jungtinė Kazimiero 
Simonavičiaus universiteto, Vilniaus Gedimino 
technikos universiteto ir Lietuvių kalbos instituto 

komanda. Į antrąjį turą  važiavo gimnazijos 
komanda, t. y. Alanas Žardeckas, Leta 
Remeikytė, Iveta Gelžinytė, Kasparas 
Rašimas, Lukas Levendrauskas, Gintarė 
Babaitytė, Liveta Šinkūnaitė, Modestas 
Lisajevičius, visi iš IIId klasės, su savo 
vadove mokytoja J. Gelžiniene bei 
konsultavusia mokytoja R. Vezbergiene ir 
su didele palaikymo komanda. Antrajame 
– finaliniame ture komisija išklausė 
kiekvienos komandos idėjų, diskutavo ir 
vertino. Mūsų komanda pristatė idėją 
įkurti eksperimentinę, mokinių verslumą 
ugdančią chemijos laboratoriją, nes 
„Minties“ gimnazijos mokiniai jau dabar 
kuria ir gamina natūralų buitinį, suvenyrinį 
muilą, eterinius aliejus, atlieka įvairius 
cheminius eksperimentus. Jaučiamas 
susidomėjimas gimnazijos bendruomenėje 
kosmetinių priemonių gamyba. Juk 
Panevėžyje niekas negamina tokios 
produkcijos, tik perparduoda. Parduo-
tuvių, užsiimančių šia veikla, yra tik dvi: 

„Stilingos dovanos“ ir „Dovanos ir jų 
įrišimas“. Galima nusipirkti natūralios 
kosmetikos vaistinėse, tačiau jos 
kaina yra labai didelė. Anot 
komandos, gaminamos produkcijos 
kaina bus mažesnė ir konkurencinga. 
Idėjos galimybės – pagilinti žinias, 
gebėjimus, ypač gamtamokslinėje 
srityje, skatinti mokinių verslumą 
kuriant, gaminant ir realizuojant 
kosmetinius produktus. Projekto 
antrajame etape taip pat buvo 
skaitomi įdomūs ir šiuolaikiški garsių 
mokslininkų pranešimai apie 
šiuolaikines kūrybines industrijas. 
Kiekvienai komandai suteikta erdvė 
prisistatymams su parengtu savo 
stendu, atsivežta reikalinga įranga, 
plakatais gerokai praplėtė ir 
dalyvavusių komandoje, ir sirgalių 
žinias bei įgūdžius. 
 
Jūratė Gelžinienė, komandos vadovė   
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Lapkritį paminėjome mokyklos muziejaus šeštąjį gimtadienį. 
Tą popietę skyrėme temai „Mokomės iš istorijos“. 
Džiaugėmės, kad mus pasveikinti atvyko Panevėžio 
kraštotyros muziejaus istorijos skyriaus vadovė Jūratė 
Gaidelienė bei gimnazijos administracija, mokytojai. 
Jaunosios muziejininkės Asta Novoruckytė ir Emilija 
Tijūnonytė apžvelgė muziejaus pasiekimus, kartu su vadove 
E. Gedraitiene pasidžiaugė III-ąja vieta šalies kraštotyros 
ekspedicijoje bei gimnazijos įvaizdžio sklaida miesto ir šalies 
renginiuose, o jaunosios muziejininkės Ovidija Barzdaitė ir 
Akvilina Stankevičiūtė, Sociologijos akademijos dalyvės,  
pakvietė pažaisti intelektinį žaidimą, kuriame svarbiausia – 
pasitikėjimas kitu. Visos popietės esmė – supratimas, kaip 
svarbu būti aktyviam, palikti atminčiai gerų darbų ir mokėti 
jais džiaugtis. 

 
Viktorija Gaigalaitė, jaunoji muziejininkė 

 
 

 
Mokykloje yra įsikūrusi mokinių mokomoji 
bendrovė „Inovatyvus Jaunimas“, kuri vykdo 
visuomeninę veiklą jau antrus metus iš eilės. 
Veikla koordinuota nuo renginių organizavimo 
iki prekybos. Pagrindinis projektas yra gamtos 
mokslų konkursas „Metų Polimatas“, kurio 

metu siejamos įvairiapusės gamtos mokslų žinios ir gyvenimo patirtis. Šių mokslo metų pradžioje bendrovė prisidėjo ir prie mokyklos 
organizuojamo 1800 m. bėgimo miesto parke. Laimėtojams buvo įteikti bendrovės prizai. Šiandien bendrovės veikloje dalyvauja 12 mūsų 
gimnazijos moksleivių iš įvairių klasių, jiems padeda, noriai įsitraukia į šią veiklą keletas mokytojų. Bendrovės veiklą organizuoja IIIc klasės 
mokinys Tadas Kaunelis, kuris pabrėžia, kad  bendrovės ateities vizija yra šiuolaikiška, inovatyvi ir moderni veikla. 

Egidijus Skrebė, IIIc klasė 

Lapkričio 11 dieną IIIc klasė kartu su keletu gimnazijos 
darbuotojų vyko į ekskursiją Vilniuje. Pirmiausia aplankėme 
Lietuvos Respublikos Seimą. Mus pasitiko P. Urbšio padėjėja, kuri 
supažindino su Lietuvos valstybės valdymo sistema, parlamento 
veikla, įstatymų leidybos procedūromis, institucijos struktūra. 
Parlamente eksponuojamos dokumentų kopijos, nuotraukos ir 
interjero dalimi esantys simboliai iliustruoja Lietuvos 
parlamentarizmo istoriją, valstybės raidą lėmusius įvykius. 
Turėjome progą pasikalbėti su P. Urbšiu, kuris ir buvo šios išvykos 
iniciatorius, buvo įdomus ir naudingas šis susitikimas. Taip pat 

turėjome galimybę stebėti seimo posėdį, gaila, kad labai trumpai, 
nes įdomu stebėti, kaip diskutuoja seimo nariai. Po to turėjome 
galimybę papietauti kartu su seimūnais jų valgykloje.  

Būdami Vilniuje, negalėjome praleisti progos pamatyti 
aukščiausio statinio mūsų šalyje. Tai – televizijos bokštas, kurio 
aukštis net 326,5 m. Išgirdome audio pasakojimą apie bokšto 
istoriją, sužinojome, kad pradėtas statyti 1974 m. Po to kilome į 19-
ajame aukšte esantį restoraną „Paukščių takas“ – visi buvome 
sužavėti Vilniaus panorama, kuri atsivėrė iš paukščio skrydžio. Taip 
šioje išvykoje papildėme ir istorijos, ir pilietiškumo, ir dailės žinias.

 
Akvilina Stankevičiūtė, IIIc klasė 
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„Knygų pelėda“. Kas tai? Tai ir projektas, 
ir konkursas-festivalis. Visa gimnazijos 
bendruomenė, o ypač I-II klasių 
mokiniai, sužinojo apie dalyvavimą 
konkurse, įsijungė į jo veiklas. Labai 
džiaugiamės, atradusios naujų 
pagalbininkų ir bibliotekos bičiulių: 
antrokė Marta Rulytė sukūrė filmuką, 
pristatantį naujas knygų serijas; 
trečiokas Tadas Kaunelis parengė video 
siužetą, kuriame pristatė bibliotekos 
renginį; antrokė Veronika Palionytė 
pasisiūlė ir paruošė naujų bibliotekos 
knygų pristatymą, jai talkino antrokė 
Milda Lileikaitė. Atlikę namų užduotis 
tapome laureatais ir buvome pakviesti 
dalyvauti baigiamajame renginyje. 
Festivalio metu gimnazijos komanda 
dalyvavo konkursiniame čempionate ir 
pelnė „Solidžiausios komandos“ prizą. 
Mokiniai pasisėmė įspūdžių ir kūrybinių 
dirbtuvių metu, ir apskritai pajautę 
skaitymo malonumą: „knygų skaitymas – 
ko gero, pats naudingiausias įprotis, 
skatinantis mąstymą, turtinantis žodyną, 
suteikiantis pasitikėjimo savimi“. Tai 
žodžiai iš Padėkos teksto.  

 ....................................................................................... 
Gimnazijos skaitykloje jau ne pirmą 
kartą vyko „Prozos rudenėlio – 2015“ 
šventė. Šį renginį organizavo lietuvių 
kalbos mokytojos Daina Rasalskienė ir 
Danguolė Smalinskienė, tačiau 
pasidžiaugti ir pasiklausyti mokinių, 
kurie skaitė savo sukurtas pasakas, 
miniatiūras ir apsakymus, atėjo ir kiti 
mokyklos bendruomenės nariai, lietuvių 
kalbos mokytojos. Skaityklos vaizdą 
puošė viduryje stovėjęs stalas, ant kurio 
buvo išdėlioti kaštonai, medžių lapai ir 
uždegtos žvakės. Taip pat nuotaiką 
skaidrino dvyliktokų atlikta daina 
„Medžiai be lapų“. Gimnazistų kūriniai 
buvo apie rudenį, gamtą, santykius su 
draugais, baimes, troškimus, svajones, 
mokyklą, kasdienybę, valią ir drąsą. Jie 
patys pristatė savo kūrybą, ją skaitė, tai 
padėjo geriau suvokti autorių jausmus, 
emocijas, kas slepiasi jų širdyse ir 
sielose.  Kūrybą visada padeda pažinti  
žmogų, koks jis yra iš tiesų, kuriantis žmogus 
negali dėvėti kaukės. Ši naudingai praleista 
popietė skatina paauglius kurti, išlieti savo mintis, jausmus, emocijas ant popieriaus lapo, įsigilinti į save, suprasti ir sužinoti 
reikiamus atsakymus apie save ir kitus. Šis laikas, praleistas besiklausant mokinių kūrybos, juos vertinant, tikrai nepraėjo 
veltui, nes mes pasisėmėme gerų minčių, posakių, kurie galbūt pravers gyvenime.  Kas neatvyko į jaukią popietę, praleido 
puikią progą pamąstyti, pasidžiaugti su kitais. Tikėkimės, kad tokių popiečių bus ir daugiau. 

Milda Lileikaitė,  Daina Rasalskienė 
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Ketvirtokės Rūtos  Bundzinskaitės (mokyt. Adelė Samuolienė) darbą skaitysime kitame „Pertraukos“ 
numeryje. Alanas Žardeckas (mokyt. Emilija Gedraitienė): „Sužinojęs, jog mano darbas bus apdovanotas, 
tikrai nustebau. Aš jį rašiau kaip įprastą namų darbą, tikėdamasis tik geresnio pažymio, bet gavau kai ką 
daugiau – neįkainojamą patirtį ir širdžiai malonų apdovanojimą.“ 

 

Legenda apie teisybės ieškotoją Teisutį 
 

 
Kartą gyveno Teisutis. Nuo pat 

ryto atsikėlęs džiaugdavosi savo kaimu, 
kur gyvena. Tas kaimelis buvo 
nuostabus. Žalios kalvos, netoli ošiantis 
miškelis ir upelis, kurį Teisutis labai 
mylėjo. Upelį jis mėgo todėl, kad tik 
pramerkęs akis, pasirąžęs, lėkdavo 
pasisveikinti ir nusimaudyti savo 
mylimajame upelyje. „Pažaidęs“ su 
upeliu, pralėkdamas pro ošiantį miškelį, 
pamodavo ranka ir jam. Grįžęs savo 
gryčiukėn, imdavosi buities darbų. 
Tokie ir ten darbai, todėl lėkdavo į 
kaimelio centrą pasilabinti su 
kaimynais.  Jam rūpėjo viskas, kas 

darosi aplink jį,- ypač norėjo džiaugtis, 
kad kaimelis išliktų švarus. Teisutis 
pasiginčydavo ir švelniai pabardavo 
tuos, kuriuos matydavo ne vietoj 
numetant šiukšlę ar kitaip teršiant 
gamtą. Kadangi brolių Teisutis 
neturėjo, o  tėvai buvo seniai mirę, jis 
gyveno vienut vienutėlis. 

Teisutis labai mylėjo savo 
gimtąjį kraštą, jam buvo viskas brangu 
ir gražu, kas jį supo. Todėl  buvo be 
galo laimingas. Kaip ir kiekvieną rytą, 
taip ir šį rytą šokęs iš lovos, pasirąžęs 
nubėgo upelio link. Šokęs į vandenį  
nustėro – upelio tėkmė nešė pilvais į 

paviršių išvirtusias žuvytes. Iš pradžių 
nesupratęs, kas čia vyksta, pagalvojo, 
kad tai tik jo vaizduotės vaisius. Tačiau 
pažvelgęs už upelio vingio, pamatė 
kylančius tirštus dūmus. Stryktelėjęs iš 
upelio, nukūrė tų namų link. Teisutis 
žinojo tą vietą, iš kur rūksta dūmai, 
tačiau dvejojo, nes... toje vietoje 
stūksojo apleista sena  pilis. Kelias 
nebuvo tolimas, todėl nieko 
nepasiėmęs išrūko  senos pilies link . 
Kur buvęs, kur nebuvęs - jau prie pilies. 
Tik ji buvo apleista ir negyvenama jau 
porą šimtmečių. Anksčiau, pamena, net 
vartų nebuvo, o dabar... Dabar prieš 

Antikorupcijos konkurso laureatų  rašiniai 
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akis išniro didžiuliai  bauginantys 
vartai.  Staiga pasigirdo didžiulis 
triukšmas. Tai buvo ne triukšmas, o 
riaumojimas. Teisutis pagalvojo: 
nejaugi sugrįžo slibino palikuonys, nes 
kažkada šios žemės priklausė 
devyngalviam slibinui. Girdėjo jis dar, 
jog paskutinysis buvo nuožmus 
žemvaldys. „Tai nelaimė!“– pagalvojo 
Teisutis. 

Priartėjęs prie tų baisių vartų, 
bandė pasibelsti. Sugirgždėjus vyriams, 
vartai atsivėrė ir išlindo kaulėtu veidu, 
ilga nosimi moteriškė. Sucypusi plonu 
balsu paklausė: „Ko tau reikia?“ 
Teisutis papasakojo apie upelyje 
matytas negyvas žuvis ir pareikalavo 
pasikalbėti su pilies savininku – slibinu. 
Moteriškė liepė palaukti. Staiga 
Teisutis išgirdo baisų riaumojimą. 
Plačiai atsivėrus vartams, teisybės 
ieškotojas  pamatė visą kiemą ir 
devyngalvį slibiną, šalia kurio „ dirbo“ 
pikti bei nuožmūs jo pakalikai. Teisutis 
nustėręs iš baimės, bet tuo pat metu 
nustebęs dėl matomo vaizdo, bandė 
tvirtu balsu kreiptis į slibiną. Pastarasis 
suriaumojo, metė lauk pro vartus ir 
liepė nebesirodyti jo akyse. Vartams 
užsivėrus, Teisutis pažemintas gulėjo 
ant kelio. Atsistojęs pagalvojo, kad ir 
kaip bus sunku, tačiau nepasiduos. 
Nuėjęs į kitą pilies sienos dalį, pamatė 

pro apvalią angą  tiesiai į upelį bėgant 
neaiškias, tamsias atliekas ir suprato, 
nuo ko dvėsė žuvys.  

Kėblindamas namo Teisutis, 
pažemintas ir liūdnas, sugalvojo 
kreiptis pagalbos į gerąsias fėjas, 
gyvenusias toli, bet geras garsas apie 
jas buvo plačiai pasklidęs.  Persimetęs 
per petį būtiniausių daiktų ryšulėlį, 
patraukė  fėjų karalystės link. Ėjo 
dieną, ėjo kitą, o trečią dieną priėjo fėjų 
karalystės švytinčio grožio duris. 
Pasigrožėdamas karalystės žavumu, 
pasibeldė į rūmų duris. Jas atidarė 
nuostabaus grožio fėja. Pasiteiravusi, 
ko Teisutis nori, paprašė užeiti į vidų 
palydėdama į puošnią menę. Po kelių 
akimirkų pasirodė dar gražesnė fėja. 
Teisutis papasakojo savo problemas ir 
fėja išklausiusi pasakė, jog ,deja, 
slibinas per daug galingas. Nieko 
nepešęs ėjo durų link, o jį lydėjusi ,  
duris atidariusi fėja pašnibždėjo į ausį, 
kad karalystės gale  yra pilaitė, ten  
gyvena senosios fėjos. Padėkojęs jis 
patraukė į tą vietą. Pasiekęs ne tiek pilį 
kiek trobelę, pasibeldė- duris atvėrė 
malonios ir dar vis gražios fėjos. 
Pasibėdavojęs ir liūdnas jis maldavo 
pagalbos. Fėjos jam pasakojo, kad yra 
kardas, kuris paklūsta tik dorą ir 
teisingą širdį turinčiai būtybei. Teisučiui 
fėjos davė kardą, tačiau negarantavo, 

ar jis yra tas, kuris pagal legendą vertas 
šio kardo.  

Padėkojęs fėjoms, Teisutis 
išskubėjo namo. Jis abejojo savo 
jėgomis, ar nugalės devyngalvį slibiną, 
tačiau labai troško, kad jo krašto 
gyvybių neniokotų toks pabaisa. Priėjęs 
namus, numetęs ryšulėlį, paėmęs į 
rankas kardą,  nieko nelaukdamas 
išskubėjo i senąją pilį. Kuo arčiau pilies, 
tuo daugiau dvejonių radosi. Teisutį 
apėmė baimė dar kartą pasibeldus į 
slibino vartus, tačiau pagalvojęs, jog 
teisybė turi nugalėti, jog jo vardas tai 
įpareigoja, suėmė save į rankas. 
Vartams atsivėrus, iš karto pasigirdo 
nuožmusis slibinas. Teisutis, pastūmęs į 
šoną kaulėtą moteriškę, prabėgęs po 
pakalikus, puolė slibiną. Kardas buvo 
sunkus, tačiau noras nugalėti padarė 
kardą lengvą  it plunksną. Teisučio 
nuostabai devyngalvio slibino galvos 
ritosi viena po kitos, kol galiausiai 
neliko nė vienos. Slibino pakalikai, tai 
pamatę,  išsilakstė vienas po kito... Ir 
sena pilis vėl ištuštėjo. Gimtasis  
kaimas, o ir jo upelis, buvo išgelbėtas. 

Noras kovoti už teisybę, įveikti 
sunkumus  nugali viską, netgi tai, kas 
atrodo neįveikiama ir nepasiekiama. 

 
 

BENDRUOMENĖ  
KAIP ŠEIMA 

 

Baigiasi projektas „Šeima – didžiausia vertybė“, todėl 
pabendrauti artėjant didžiausioms metų šventėms 
Teatro salėje susirinko tėvų atstovai, mokytojai, 
mokiniai. Vakaras prasidėjo teatro būrelio forumo 
metodo pristatymu – scena iš šiuolaikinės šeimos vakaro. 
Tai ir buvo pretekstas pokalbiui-diskusijai, kurios metu 
aptartos bendruomenės problemos ir išrinkti nauji tėvų 
atstovai į gimnazijos tarybą: tai Erika Kosej nuo pirmokų, 
Odeta Petrauskienė ir Sigita Marcinkevičienė nuo 
antrokų, Virginijus Kaušakys nuo trečiokų ir Inga Kielienė 
nuo ketvirtokų tėvų. Tikimės aktyvesnio 
bendradarbiavimo ir bendravimo džiaugsmo. 

 
Redita Šarapajevienė, socialinė pedagogė 
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 Prisitraukimų  

varžybos 

 
 

      Prisitraukimai – tai viena iš sunkiausių jėgos ugdymo 
rungčių. Lapkričio 11 d. gimnazijos mažojoje sporto salėje 
vyko vaikinų prisitraukimo varžybos. Moksleiviai dalyvavo 
dvejose amžiaus grupėse: I-II kl. ir III–IV kl. Pirmoje 
amžiaus grupėje nugalėtoju tapo Ib klasės mokinys Ervinas 
Bendžius, prisitraukęs prie skersinio 20 kartų Antrąją vietą 
iškovojo tos pačios klasės mokinys Darijus Slapšys, 
prisitraukęs 15 kartų, gaila, kad šioje grupėje neatsirado 
daugiau stipruolių, norinčių išbandyti savo jėgas. Antroje 
grupėje nugalėtoju tapo IIIa klasės mokinys Emilis 
Murauskas, prisitraukęs 21 k., antroje vietoje liko IVa kl. 
mokinys Justas Lileika, trečioje vietoje – Gytis Sviščiovas iš 
IIIa klasės, prisitraukęs 18 kartų, manome, kad į sekančias 
varžybas susirinks daugiau I–II klasių mokinių. 

 
Kūno kultūros  mokytoja Giedrė Kraujelienė 
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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 

 
2016 metai bus sėkmingi žiopliams, nevykėliams, miegaliams – mat tokia yra 

beždžionė. Lai  džiaugsis didelė visuomenės dalis. Arkliškos sveikatos netrūks 
ketvirtokams, kuriems reikės įveikti įskaitų ir egzaminų maratoną, pavydės  trečiokai. 
Pastarieji bus kaip gibonai: pamėgdžiojantys antrokų nuostatas, bet vaizduojantys 
esantys orangutangai.  Antrokai bus dideli miegaliai, elgsis kaip ilgakulniai. Pirmokai, 
tikiname, išliks lemūrai: visi matys, stengsis mylėti, bet nenuolaidžiaus. Mokytojai dirbs 
kaip mirikinos, juk ir 2015 metais dažnai neužtekdavo dienos. Administracija  suksis 
kaip koatos, o aptarnaujantis personalas – kaip himinidai. Tad tokie metai bus 
„Minties“ gimnazijai, anot astrologės Ajilimės. 
         Šią informaciją vertinkite, kaip norite: arba vadovaukitės, arba ne. „Pertraukos“ 
redkolegija už ją brangiai sumokėjo, tad patikėjome. 


