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Leidžia Panevėžio „Minties“ gimnazijos gimnazistai   ⟣⟣⟣ 2016 m.  gegužė  Nr. 4  

 

 
 
Mieli skaitytojai, bendruomenės nariai,  baigiasi 

mokslo metai. „Pertrauka“ daro pertrauką, o Jums linki  
ateitin  žvelgti su svajonėmis,  atgal – su dėkingumu, 
aukštyn – su tikėjimu, į šalis – su meile. Tad  gražios, 
įspūdingos vasaros! 

 

 

NUMERYJE 
 

 Abiturientų mintys apie save ir kitus  
 Šių metų nominantai 
 Mokslo pasaulyje – anglų kalba  
 Palinkėjimai abiturientams 

 

ADMINISTRACIJOS ŽODIS 
 
Gražiausiu metų laiku Jūs žengiate į 

naują gyvenimo etapą, už mokyklos durų 
palikdami dvylika augimo, tobulėjimo ir 
brandos metų. Tikiu, kad čia įgytos žinios ir 
pirmieji svarbūs pasiekimai bus tvirtas 
pamatas Jūsų ateičiai. 

Simboliška, bet paskutinio skambučio 
aidas lydi visą gyvenimą, primindamas apie 
mokyklą, kur praėjo gražiausios vaikystės 
akimirkos, kur subrandinti pirmieji tikslai. 

Linkiu didelės sėkmės įveikiant pirmąjį 
išbandymą – brandos egzaminus, teisingo 
kelio pasirinkimo ir didelės sėkmės siekiant 
svajonės. Tikiu, kad kiekvienas surasite 
savo gyvenimo kelią,  džiuginsite gerais 
darbais, puikiais pasiekimais, įdomiu ir 
turiningu gyvenimu. Tiesaus kelio Jums,  
abiturientai. 

Gimnazijos direktorius Egidijus Samas 
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1. Tikriausiai geriausiai prisimename mūsų 
klasės pasirodymą ir laimėtą pirmą vietą chorų    
karuose. Tai vienas smagiausių prisiminimų. 
Žinoma, prisimename savo pirmąją dieną 
gimnazijoje, kaip nedrąsu buvo užkalbinti 

naujus bendraklasius ir kaip vėliau džiaugėmės radę naujų draugų. 
Pirmaisiais metais buvo daugybė naujų įspūdžių, reikėjo šiek tiek 
laiko susipažinti su naujais mokytojais ir jų tvarka. Ir, aišku, 
gimnazijos koridoriai! Viskas atrodė taip klaidu, kad kelias pirmas 
savaites visa klasė vaikščiojome kartu ir ieškojome ne tik kabinetų, 
bet ir išėjimo. Na, bent jau vyresnėlius tada prajuokindavome savo 
vaikščiojimu... 
2. Surimtėjome... arba nelabai. Ketveri metai atrodo ilgas laiko 
tarpas, tačiau jie prabėgo visiškai nepastebimai. Įvairi veikla 
mokykloje, mokytojų pasakojimai apie gyvenimą padėjo subręsti ir 
pažiūrėti į aplinką kitomis akimis, rūpintis ne tik savimi, bet ir 
kitais, jiems padėti ir suprasti. Vis dėlto visų ketverių metų 
neužteko išmokti matematikai, o anglų kalbos „perfect tenses“ 
naudojimo taip ir nesupratome... Tikėkimės, jog pasikeitėme ne tik 
išvaizda, tačiau ir protu. Į gerąją pusę, žinoma.  

3. Po tiek laiko pradedame suprasti mokytojų pasiaukojantį darbą 
ir jų pastangas mus tinkamai paruošti. Likus tiek nedaug laiko, 
dažnai susimąstome, jog greitai nebematysime savo mokyklos 
draugų ir bendraklasių, todėl juos irgi pradedame vertinti labiau.  
Na, ir  pačią gimnazijos aplinką. Juk mažiau nei po mėnesio išėję iš 
čia, kitą kartą grįšime jau tik kaip svečiai. 
4. Visų pirma, dėkingi savo auklėtojai Zitai Morkūnienei, kuri visus 
ketverius metus mumis rūpinosi ir neišleido iš savo akiračio. 
Mokytojams, kurie nestokojo laiko ir jėgų, ir perdavė savo žinias 
mums. Bendraklasiams, su kuriais patyrėme visko, tačiau visada 
rasdavome išeitį ir bendrą sprendimą. Nors buvo visko, tačiau ir 
bendraklasiai, ir mokytojai, jei reikėjo, visada ištiesdavo pagalbos 
ranką. 
5. Mūsų linkėjimo žodžiai: vertinkite, tai ką turite būtent dabar – 
mokytojus, draugus, gimnazijos     būrelius ir, žinoma, savo laiką. 
Kiekvieni mokslo metai yra savitai gražūs, prisiminkite, kad kitų 
tokių pačių nebus. Įsitraukite į mokyklos popamokinę veiklą – 
tikriausiai nėra geresnio būdo susipažinti su kitais gimnazistais ir 
naudingai bei smagiai praleisti laiką. 

 
 

 
1. Iš pirmosios klasės mokiniams įstrigo 
pirmoji auklėtojos pamoka, kurioje reikėjo 
ant paukščių siluetų parašyti savo svajones ir 
vėliau visus paukščius užkabinti ant lentos. 
Auklėtojos vizija buvo, kad mes padarysime iš 

paukščių V  raidę, tačiau mes visus siluetus sukabinome lyg  banda. 
Todėl ir klasė sunkiai laikėsi vieningumo.  
2. Bėgant pirmiesiems metams klasėje išryškėjo mokinių talentai jų 

mėgstamuose užsiėmimuose. Ruošiantis chorų karams mūsų 

klasėje pasirodymus rengė šokėjos. Taip pat mūsų klasė 

pasižymėjo sportiška veikla: labai aktyvūs buvo krepšininkai, 

futbolininkai. Antrųjų mokslo metų   pabaigoje į Ameriką išskrido 

krepšininkas, puoselėjantis savo tikslus, kad jie taptų realybe – 

dabar jis žaidžia „Providence academy“ ir stebina visus savo 

nuostabiu žaidimu. Netrūko ir lengvąja atletika užsiimančių 

merginų, kurios pasižymėjo aukštais pasiekimais varžybose.  Anot 

auklėtojos Loretos Klimkevičienės,  mes pasikeitėme: kiekvienas 

subrendo, atskleidė savo užsibrėžtus tikslus ir siekia juos išpildyti.  

3. IVb klasės abiturientai šiais metais labiausiai vertina paskutines 

įvairių dalykų pamokas su  mylimais mokytojais. Dėkojame 

mokytojams už puikų paruošimą egzaminams ir nuoširdų darbą 

pamokų metu.  

4. Mūsų klasės gurmanai dėkoja valgyklai už puikias ir visada 

laukiamas penktadienio picas ir,  be abejo, nepamirštame paminėti 

puikios sporto salės rūsyje. 

5. Linkime mokyklai nepasenti, laikytis ir plėtoti tradicijas. 

Mokytojams  linkime  išlikti kantriems ir motyvuotiems:  savo 

energija užkrėskite naujuosius gimnazijos mokinius. 

  

Abiturientai 
Kas  įsiminė iš pirmųjų mokslo metų? 

Kaip keitėtės per tuos ketverius metus? 

Ką labiausiai vertinate baigdami gimnaziją? 

Kam norite padėkoti? 

 

Jūsų linkėjimo žodžiai ir kitos mintys 

iš klasių seniūnų pamąstymų. 

 

 25 laida  

IVa 

IVb 
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1. Iš pirmosios klasės mokiniams įstrigo 
pirmoji auklėtojos pamoka, chorų karai, 
dalyvavimas sporto varžybose. Ypatingi 
mūsų aukštaūgiai vaikinai stengėsi 

pasirodyti – ir jiems neblogai sekėsi. 
2. Metai  bėgo, o mes nesupratome jų prasmės: kai kas taip ir liko 
nepasikeitę, lyg vakarykštė diena, buvusi tiek neseniai. Išoriškai 
kažkiek pasikeitėme, deja, vidumi ne visi.  

3. Šiais metai labiausiai vertiname patirtis, kurias įgijome pamokų 
metu ir popamokinėje veikloje. Aišku, vertiname mokytojų darbą, 
administracijos rūpestį. 
4. Labiausiai dėkojame auklėtojai Jolantai Šulskienei už nuolatinį 
rūpestį, kantrybę auklėjant mus. 
5. Gimnazijai linkime gyvuoti dar daug metų: mes pasikeisime, o ją 
tikimės atrasti vis tokią pat su jaukia aplinka. 

 
 

1. Iš pirmosios klasės  įstrigo pirmoji 
auklėtojos Daivos Stančiauskienės  
pamoka:  visi tokie nedrąsūs rašėme 
žodžius, svarbius mums,  iš pirmųjų savo 
vardo raidžių. 

2. Pirmaisiais metais buvome nedrąsūs, bandėme prisitaikyti prie 
naujos aplinkos, žmonių. Ne kartą teko klaidžioti mokyklos 
koridoriais, o kai viską perpratome, nubėgdavome iki valgyklos 
greitai  lenktyniaudami, o į pamoką šiek tiek vėluodami 
pasiteisindavome, kad neradome kabineto. Bėgant metams, 
supratome, kad tik patys galime būti savo sėkmingos ateities 
kalviai, kad  laikysime egzaminus mes,  ne mokytojai. Per tuos 
ketverius metus išryškėjo daug talentų: turim ir dainininkų, kurie 

nė dienos nepraleidžia be muzikos, ir sportininkų, kurie pasiekia 
gerų rezultatų. 
3. Mūsų klasės abiturientai labai vertina paskutiniąsias savaites 
mokykloje, mėgstamiausias pamokas, mokytojus, kurių tikrai 
pasiilgsime  ir grįšime aplankyti. 
4. Mūsų klasė dėkoja už skanų maistą valgykloje: „picų galėtų būti 
ir dažniau...“ O  į arbatą cukraus - mažiau, bet viskas labai gerai: 
skanu, šaunu, juk „mes mylim maistą“. 
5. Linkime mokyklai, kad niekada netrūktų mokinių, būtų 
kūrybingų, linksmų ir drąsių žmonių. Nesustoti siekiant 
renovacijos, kurios mūsų mokyklai taip reikia. Toliau puoselėti 
aplinką ir išlaikyti gražiausios aplinkos statusą Panevėžyje.  

 
 

1. Iš pirmosios klasės  labiausiai įsiminėme 
Mokslo metų atidarymo šventės įspūdį, 
kai apsidžiaugėme, kad klasės 
vadovas  bus vyras Kęstutis Paškevičius. 

2. Tikriausiai mus sujungti į vieną kolektyvą nebuvo lemta. Mes 
kaip  salynas: buvome nedrąsūs, bet pagalbos retai ieškojome. Taip 
ir likome salynas - kolektyvas iš daug grupelių. 
3. Kaip abiturientai, atsigręžę atgal, matome nueitus metus, o iš 
kolektyvinių darbų gal labiausiai įsiminė Kalėdų karnavalas I 
klasėje, kai parengėme pasirodymą, kupiną optimizmo, džiugesio. 
4. Mūsų klasė dėkoja visiems mokytojams, kad neprarado vilties, 
tikėjimo mumis ir vis dar deda į mūsų atminties stalčiukus visokių 
dalykų, reikalingų ne tik egzaminams. 

5. Linkime mokyklai džiaugsmo įspūdžio, mokiniams – saugoti 
kiekvieną akimirką, kurią praleidžiate tiek pamokoje, tiek 
gražiajame gimnazijos kiemelyje, Mokytojams – nepasiduoti. 

 

 

IVc 

IVe 

IVf 

Vienuoliktokų vardu linkėjimus abiturientams, per vėlai bręstantiems ir  

galbūt nusivylusiems, surašė Gerda Kardokaitė iš IIId klasės. 

 

Šiais metais nesimokei?  Per egzaminą jau susimovei?  
Ne bėda! Išgyventi galima ir su „Cento“ produkcija: ir 
dešrytė, ir duonytė, ir netgi alus!  

Tačiau jei esi vienas iš tų, kuris žino, ko nori 
gyvenime ir jau kopia svajonių karjeros laiptais,  linkiu 
valgyti supelijusį sūrį, gerti pasenusį vyną ir važinėti 
automobiliu be stogo! 
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Ačiū! 

 

 

 

 

Padėkos vakarą mūsų gimnazijoje galima 

drąsiai vadinti bendruomenės vakaru, kai šie 

metai paskelbti Bendruomenių metais. Juk tą 

pavakarę šventiškai nusiteikę ir pasipuošę į 

Muzikinį teatrą skubėjo gimnazistai, jų tėveliai, 

gimnazijos darbuotojai, mokytojai, gimnazijos 

draugai. Taip galima pavadinti ir garbingiausią 

mūsų Padėkų vakaro svečią Seimo narį Povilą 

Urbšį, kuris bendrauja su mūsų gimnazija ne tik 

prieš rinkimus.  Šiemet, kaip ir praėjusiais 

metais, Seimo narys apdovanojo pilietiškiausią 

gimnazistą Tadą Kaunelį, kuris savo iniciatyva 

gimnazijoje įkūrė mokomąją bendrovę 

„Inovatyvus jaunimas“, domisi visais 

bendruomenės įvykiais, prisideda savo darbu 

prie gimnazijos vardo populiarinimo. Didžiausių 

ovacijų sulaukė nominacijų paskelbimai. Tad ir 

kalbiname šiuos mūsų bendruomenės narius. 
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Iš trijų pirmųjų klasių gimnazistų daugiausia balsų surinko Faustina 

Šeštokaitė. Be jos į šį garbingą titulą pretendavo Augustas Rulys iš Ia klasės,  
Gabija Motiekaitytė iš Ib klasės.  Metų pirmokė Faustina atsakė į mūsų 
klausimus. 

 
1. Puikiai. Tai verčia mane dar labiau stengtis, siekti savo tikslų, nepasiduoti, 

nes žinau, kad galiu. 
2. Na, šioje gimnazijoje man pirmieji metai.  Jie pralėkė labai greitai, bet jau 

galiu pasidžiaugti, kad su savo bendraklasiais prisidėjau prie sportinės veiklos, 
tokios kaip: krepšinio, rankinio, kroso, estafečių varžybos, virvės traukimas.  
Dalyvauti buvo labai smagu. Ne tik puikiai praleidome laiką, bet ir iškovojome 
prizinių vietų. 

3. Šiuo metu manęs niekas netrikdo. Kaip pirmokė šioje bendruomenėje 
jaučiuosi priimta ir suprasta. 

4. Palinkėčiau nesustoti, daryti tai, kas patinka, susikurti tokią kasdienybę, kuri 
paliktų  nuostabių prisiminimų. O vėliau tas akimirkas prisiminti, branginti ir dalintis jomis su kitais. 

 

 
 

Iš trijų antrųjų klasių gimnazisčių daugiausia balsų surinko Živilė Kairytė. Be jos į 
šį garbingą titulą pretendavo Marta Rulytė iš IIb klasės,  Veronika Palionytė iš IId 
klasės.  Metų antrokė Živilė atsakė į mūsų klausimus. 

 
1. Gauta nominacija skatina tobulėti. Gal net, mano manymu, daugiau: ji  

įpareigoja būti pavyzdžiu kitiems. Juk ne be reikalo gauta nominacija. 
2. Daug visokių veiklų nuveikta per tuos dvejus metus, net sunku prisiminti, 

kas buvo tokio ypatingo. Tačiau labai džiaugiuosi savo pasiekimais lietuvių kalbos 
olimpiadoje mieste ir tuo, jog gavau progą vykti į respublikinę lietuvių kalbos 
olimpiadą Palangoje.  

3. Na, tikriausiai didžiausią rūpestį kelia tai, jog vis daugiau jaunų žmonių į 
mokslą nebežiūri rimtai, jog patys gimnazistai, kol netampa abiturientais, 
neįvertina to, ką duoda būtent mūsų mokykla. Juk patys turime gerinti savo 
pasiekimus, populiarinti savo mokyklos vardą, kelti renginių lygį. 

4. Kitiems nominantams linkiu nepasiduoti ir stengtis toliau, kad kitais metais 
ir vėl taptų nominantai. Taip pat toliau daryti gerus darbus mūsų mokyklai ir 

garsinti jos vardą. 

 
 
 
Iš trijų trečiųjų klasių gimnazistų daugiausia balsų 

surinko Rokas  Kaušakys. Jis – Metų trečiokas. Be jo į šį 
garbingą titulą pretendavo Akvilina Stankevičiūtė iš IIIc 
klasės,  Alanas Žardeckas  iš IIId klasės.  Metų trečiokas  
Rokas atsakė į mūsų klausimus. 

1. Visada labai smagu būti pastebėtam už savo 
pastangas ir nuopelnus. Gautas apdovanojimas suteikia dar 
daugiau motyvacijos ir toliau stengtis. 

2. Labiausiai džiaugiuosi visai neseniai laimėta antrąja  
vieta Panevėžio gimnazijų krepšinio turnyre. Nors tikrai 
komandoje nebuvau vienas lyderių, tačiau džiaugiuosi 
galėjęs kiek įmanoma prisidėti prie šios komandos 
pasiekimų. 

3. Labiausiai man rūpestį kelia atmestinas mokinių 
požiūris į gimnazijos ir jų pačių ateitį. Kartais reikia labiau 
pasistengti, ir daugiau laiko skirti savo ateities planavimui 
bei kūrimui. Ir netingėti. Neatidėlioti. 

4. Palinkėčiau niekada nenustoti eiti į priekį. Kartais gali atrodyti, kad stengtis nebeverta ar tai tiesiog praranda prasmę, tačiau taip 
nėra.  Visada reikia judėti pirmyn! Linkiu visiems sėkmės! 

 

1. Kaip Jus  nuteikia įvertinimas – gauta nominacija? 
2. Kokiais savo pasiekimais (iš praeities gimnazijoje), veiklos momentais  džiaugiatės?  
3. Kas Jums kelia rūpestį kaip asmeniui, „Minties“ bendruomenės nariui? 
4. Ko konkrečiai palinkėtumėte kitiems savo kolegoms-nominantams? 
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Iš ketvirtųjų  klasių gimnazistų daugiausia balsų surinko Gabrielė Grinkaitė. Ji – 
Metų ketvirtokė, be jos į šį garbingą titulą pretendavo Deimantė Čiokštinaitė iš IVa 
klasės,  Brigita Kulytė  iš IVb klasės.  Metų ketvirtokė Gabrielė atsakė į mūsų 
klausimus.  

1. Žinoma, puikiai. Kai  pastebimas darbas ir pastangos  ir  tai  įvertinama – 
kokia didesnė garbė gali būti? Tokios nominacijos visada įkvepia stengtis dar 
labiau, daryti dar daugiau ir dirbti su dar didesniu užsidegimu. Kadangi tai 
paskutiniai mano metai gimnazijoje, metų mokinio nominacija man dar svarbesnė 
– jaučiu, jog per šiuos metus, nors  padariau  ne viską, tai bent didesnę „to visko“ 
dalį.  

2.  Labai džiaugiuosi mūsų gimnazijos skautų veikla. Jei ne vadovė Jūratė 
Gelžinienė, nebūčiau taip aktyviai į ją įsitraukusi ir prisidėjusi prie „Gabijos“ 
draugovės. Šiais metais jau tapau skautų vadove, o tai man – didelis pasiekimas! 

Taip pat džiaugiuosi, kad šiais metais dalyvavau lietuvių kalbos olimpiadoje ir miesto 
etape užėmiau trečiąją vietą (būdama II klasės gimnazistė, mieste buvau užėmusi II-ąją vietą).  Labai džiaugiuosi bent šiek tiek prisijungusi 
prie mokytojos Birutės Beresnevičienės veiklos. Jos dėka pernai  rengti renginiai dvyliktokams, o šiemet mokytojams  buvo tokie 
nuotaikingi. Tik ruošdamasi  šiems renginiams  susipažinau su kitų klasių dvyliktokais, su kuriais po mūsų surengto šimtadienio 2015 metų 
abiturientų laidai  tapome draugai. Visa renginių ruošimo komanda yra kažkas ypatinga, o jei priklausai tai komandai – pats tampi kažkuo 
ypatingu. Esu dėkinga mokytojai Ramutei, jog prieš kelerius metus mane ir Tomą pastebėjo ir pakvietė vesti pirmą renginį. Nuo to laiko 
susidomėjau šia veikla ir už tai galiu būti dėkinga jai. Na,  žinoma, daug ko nebūčiau pasiekusi be savo mokytojų, kuriuos labai myliu ir 
gerbiu. Su jų pagalba nebuvo nieko neįveikiamo. 

3. Nerimą kelia gimnazistų abejingumas. Dažnai pastebiu neaktyvumą, nekultūringumą, kartais –  nepagarbą sau, mokytojams. Tada 
pasidaro gėda už kitus. Galbūt abejingumą lemia mažas atsakomybės už savo gimnaziją jausmas, kai mokiniai nesijaučia įsipareigoję garsinti 
savo mokyklos vardo gerais poelgiais. Labai tikiuosi, kad tai greitu metu pasikeis. Tikiu, kad  grįžusi į mokyklą po kelerių metų sutiksiu 
mandagius ir malonius jaunuolius, kurie supras, jog vien nuo jų priklauso ir gimnazijos, ir jo paties  ateitis.  

4. Kitiems nominantams yra galimybių būti pastebėtiems ir kitais metais – linkiu būti aktyviems ir toliau. Žinoma, jog po šios 
nominacijos negalima sustoti,  net atvirkščiai – reikia stengtis dar labiau.  Turi parodyti, kad tikrai esi jos vertas. Dėl metų mokinio titulo 
reikia prisiimti nemažai  atsakomybės, todėl taip pat linkiu savo veikla ir mokymusi rodyti pavyzdį kitiems. 

  
 

Metų mintietės nominacija įteikta mokytojai Jovitai Ivanauskienei. Ši mokytoja 
suspėja visur: ir mokyti anglų kalbos, ir papuošti gimnazijos erdves artėjant įvairioms 
šventėms, ir aktyviai dalyvauti popamokinėje veikloje. Mokytoja Jovita irgi turėjo ką 
pasakyti.  

1. Bet kuri nominacija, net ir paprastas padėkos raštas,  įpareigoja žmogų kelti dar 
didesnius reikalavimus sau, nenuvilti aplinkinių, dirbti atsakingai ir iš visos širdies. Esu 
labai dėkinga visiems, kurie mane vertina, kurie tiki mano darbais, o aš ir toliau 
paprasčiausiai  nuoširdžiai dirbsiu. 

2. Visų pirma labai didžiuojuosi dirdama „Minties“ gimnazijoje. Juk kažkada  buvau 
šios mokyklos mokinė. Labai gerbiu mokytojus, kurie tikrai buvo ir yra patys geriausi. Na, 
o pati , būdama mokytoja, siekiu, kad mokiniai mylėtų mokyklą, didžiuotųsi ja. 

3. Paskutiniu metu neramu, kad vis daugiau mokinių tampa abejingi ne tik mokslams, 
bet ir užklasinei veiklai. 

4. Linkiu visiems visada rasti laiko naujoms idėjoms, naujiems siekiams, nebijoti klysti, 
nes iš klaidų mes mokomės. Linkiu būti savimi! 

 
 

Garbingiausias Padėkos vakaro titulas – Metų mokytojos nominacija. Juo įvertinta 
mokytojos Reginos Vezbergienės veikla. Kokios mokytojos Reginos mintys?  

Iš spalvoto popieriaus kuriame mozaiką... Nesiseka... Popieriaus lapeliai limpa, sklaidosi į 
šalis. Mokytoja, Tu prieini ir išsklaidai nepasitikėjimą, nerimą, imi ir padrąsini. Pirmoji 
mokytoja mokė atidumo, paslapties, liepė neskubėti, kad išeitų sulipdyti savo gyvenimo 
mozaiką. Ačiū likimui, kad turėjau Mokytojus – Išmintingus, Darbščius, Reiklius, Protingus... Iš 
jų gavau taurumą, viltį, paslaptį. Patarimai, žodžiai – tai dalelė to, ką pasisėmiau iš savo 
mokytojų.  Mokytojo profesija išskirtinė: darbą pradedi rudenį, baigi pavasarį. Skirtingai nei 
ūkininkai, mes žinias sėjame rugsėjį, auginame darbus, svajones, o derlių nuimame birželį. 

Teisingai išmintis byloja – lauke vienas ne karys: kaip šimtai, tūkstančiai  skruzdėlių stato 
savo namus, taip ir mes, dirbdami kartu, galime pasiekti vienokių ar kitokių  rezultatų, 
įgyvendinti savo  tikslus. Juk ir Mažasis Princas nenorėjo būti vienas, ir jis turėjo savo rožę – 
taip ir mes turime draugus, kolegas, šeimos narius, kurie visada patars, padės, padrąsins.  
Metų mokytojo vardas įpareigoja dirbti dar geriau, kad visi išmoktume suprasti, gerbti, kurti, 
atjausti kitus 

Mieli mokiniai, džiaukitės, kad jūs mokotės gimnazijoje, kur esate kiekvienas svarbus. 
Garsinkite savo gimnaziją gerais darbais, sportiniais pasiekimais, laimėtais projektais. 

Brangūs mokytojai, tiesiog mokykime savo vaikus paprastai, nuoširdžiai, gal ne visada iš 
knygų, gal iš patirties, bet  iš širdies. Mokykimės ir patys, būkime laimingi, išmintingi, laisvi ir drąsūs.  
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MOKSLO PASAULYJE 
- ANGLŲ KALBA 

 

 
 
 
 
 
 
 
Apie mokslo ir mokymo aktualijas mintimis pasidalino 

anglų kalbos mokytojų metodikos grupės vadovė  Rasa 
Širmulienė. 

 
Šiuolaikinio žmogaus gyvenimas nebeįsivaizduojamas be 

anglų kalbos – bendravimo ir bendradarbiavimo su 
užsieniečiais, filmų žiūrėjimo, angliškų dainų klausymosi bei 
naujausių technologijų teikiamų galimybių. Pasak Europos 
Komisijos 2012 m. ataskaitos, 38 proc. lietuvių geba 
susikalbėti angliškai ir šios kalbos mokosi tiek moksleiviai, 
tiek suaugę, nes tai yra ne pranašumas, o privalomas ir 
savaime suprantamas dalykas. Darbdaviai taip pat visada į 
tai kreipia dėmesį, nes anglų kalba vis dar išlieka verslo 
lingua franca (bendra kalba vartojama tarp žmonių, 
kalbančių skirtingomis kalbomis) ir žiūrint į ateitį tai turėtų 
gimnazistus motyvuoti dėti visas jėgas ir pastangas tobulinti 
anglų kalbos įgūdžius ne tik pamokose, bet ir už klasės ribų.  

 
Verta paminėti, kad mokiniai skatinami gilinti anglų 

kalbos žinias ir kuo geriau išlaikyti anglų kalbos valstybinį 
brandos egzaminą įvedus naujus reikalavimus norintiems 
įstoti į valstybės finansuojamą universiteto ar kolegijos 
vietą. Abiturientai turi pasiekti bent B1 lygmenį pagal BEKM. 
Žinoma, jie gali rinktis laikyti bet kurios užsienio kalbos 
egzaminą, tačiau, kaip rodo statistika, dauguma renkasi 
anglų kalbos  egzaminą. Tačiau tuo naujovės nesibaigė – 
nuo 2016 metų panaikinta kalbų įskaita ir vietoj to padaryta 
užsienio kalbų kalbėjimo egzamino dalis, kuri verta 
ketvirtadalio viso egzamino taškų, t.y. maksimali už 
monologą ir dialogą gautų taškų suma yra 25 taškai. Šiai 
naujovei atsakingai ruošėmės. Neslėpsiu, visiems buvo daug 
neaiškumų bei streso dėl besikeičiančios informacijos, 

tačiau glaudžiai bendradarbiaujant su NEC komanda mums 
buvo atsakyta į klausimus ir ši egzamino dalis buvo įvykdyta 
sklandžiai.  

 
Ugdymo procese stengiamės maksimaliai išnaudoti 

edukacines bei interaktyvias mokymo(-si) aplinkas. Labai 
džiaugiuosi, kad šiemet savo jėgas išbandėme EUROSCOLA 
konkurse ir, nors kelionės nelaimėjome,  įgavome patirties  
kitiems metams, taip pat tapome „Sąžiningumo mokyklų“ 
tinklo nare. Kasmet rengiame Europos kalbų dienos 
paminėjimą, organizuojame ir dalyvaujame olimpiadose, 
vyko integruotas anglų kalbos ir biologijos projektas „TREES 
FOR THE FUTURE“ mūsų gimnazijos aplinkoje, kur mokiniai 
sodino medelius bei darė pasodintų medžių aprašus anglų 
kalba.  

 
Interaktyvias mokymo(si) priemones naudojame 

norėdamos sudaryti galimybes padidinti mokymosi 
veiksmingumą, ugdyti mokinių savarankiškumą, skatinti juos 
ieškoti, atrasti ir patirti pažinimo džiaugsmą. Todėl buvo 
organizuota interaktyvi pamoka su ASU Erasmus studentais, 
balandžio mėnesį vyko įtraukianti interaktyvi pamoka su 
savanorėmis iš Prancūzijos, Turkijos, Vokietijos bei Ispanijos, 
pamoka Latvijos anatomijos muziejuje, VDU doktorantas 
vedė pamoką mūsų gimnazistams bei vykdomi projektai – e-
pamokos. Aktyviai dalyvaujame konkursuose: Olympis bei 
vertimų konkursuose. 

    
Galime pasidžiaugti, kad anglų kalba suteikia tiek 

galimybių bei progų pažinti, mokytis ir kartais ko nors 
išmokti. Išmokstama ne vien kalbos - pažindami mus 
supančią aplinką geriau pažįstame ir save, draugus, 
užmezgame naujus ryšius, įgyjame patirties... Linkiu 
maksimaliai išnaudoti visas įgytas žinias ir įgūdžius! 
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Įspūdžiais dalijasi lietuvių kalbos mokytoja Nijolė Krivickienė. 
 

Balandžio 27 dieną gimnazijoje jau dešimtąjį kartą 
nuskambėjo gražus pavasarinis akordas – respublikinė 
konferencija „Menas gyventi“. Susirinkusiuosius sveikinusi 
gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Almira 
Dambrauskienė pasidžiaugė, kad dalyvauja gausus būrys 
bendraminčių, nes nieko gražesnio neturime už gyvybę, kad 
ir pats svarbiausias menas yra menas gyventi. Kiekvienais 
metais konferencijose kalbėta vis kita tema: apie gyvenimą, 
mirtį, laimę, abortų žalą, apie gyvybės išsaugojimą. Taip šių 
metų temą „Ieškau savęs“ pristatė renginio vedėja, lietuvių 
kalbos mokytoja Daina Rasalskienė. Gebėjimas kalbėtis su 
savimi yra esminis gebėjimas, kuris sudaro kiekvienos 
kultūros pamatą. Apie tai ir buvo kalbėta, diskutuota su 
pakviestais dvasininkais, mokslininkais, pedagogais. Apie 
gyvenimo kokybės problemą kalbėjo kunigas  Vidmantas 
Bloškis, Subačiaus parapijos klebonas, bažnytinio teismo 

teisėjas, o Julius Norvila, VŠĮ „Humana People to People 
Baltic“ partnerystės projektų vadybininkas, pasidalijo 
mintimis apie būtinybę pažinti vieniems kitus globaliąja 
prasme. Kėdainių raj.  Akademijos gimnazijos soc. 
pedagogės metodininkės Ona Šulinskienė ir Neringa 
Kaziukaitytė pristatė savo patirtis iš įvairių projektų, kurie 
padeda pažinti save ir kitus. Mūsų gimnazijos skautų vadovė 
Jūratė Gelžinienė  kartu su skautais parodė, koks gali būti 
pažinimo kelias, o mokytoja Jurgita Skrebienė – kokių 
turime galimybių gyventi kokybiškiau pasinaudodami 
gamtos dovanomis. Konferenciją paįvairino gimnazijos 
mokytojų Reginos Vezbergienės, Jovitos Ivanauskienės, 
Jūratės Gelžinienės stendų pristatymas ir mokinių filmukas 
„Natūralios kosmetikos laboratorija“ iš dalyvavimo 
„Kūrybinių industrijų turnyre KITAS“. Už pilietiškumo ir 
demokratijos skatinimą G.Petkevičaitės-Bitės medaliu 
„Tarnaukite Lietuvai“ 2016 metais apdovanotas  Algirdas 
Dauknys, kun. dr., Berčiūnų bažnyčios klebonas, kaip ir Bitė, 
tapęs mūsų krašto simboliu, teigė, kad gyvenimas dreifuoja 
tarp dviejų ritmų: ekonominio ir širdies ritmo, tad būtina 
įsiklausyti į save. „Pakeisk save – pasikeis pasaulis, pakeisk 
pasaulį – pasikeisi pats,“ – teigė lektorius, Harmoningos 
asmenybės mokyklos „Bona fide“ įkūrėjas ir vadovas, buvęs 
mūsų kraštietis, Arūnas Maliauskas. „Konferencijos idėjos, 
mintys skatina pedagogus, kitus konferencijos klausytojus 
atsigaivinti naujovėmis arba pasitikrinti senomis kaip 
pasaulis tiesomis“, - apibendrino konferencijos iniciatorė 
Almira Dambrauskienė. 

 

Kasmet nuo kovo 20 dienos iki balandžio mėnesio pabaigos gimnazijoje vyksta ciklas renginių, 
susijusių su Žeme, Gyvybe, Žmogumi. 

Štai kokia gausi renginių kronika: 

 gamtos bei matematikos mokslų integruotos varžytuvės (mokytojos Loreta Klimkevičienė 
ir Nijolė Vitkauskienė), 

 mokytojos Rimaldos Vitkevičienės inicijuotas tarpdalykinis projektas „Minties lyderiai“,  

 mokytojos Virginijos Juknienės suorganizuota akcija „Žaliasis mano draugas“ bei kartu su 
mokytoja Regina Vezbergiene pristatytas projektas „Mūsų eksperimentas“, 

 mokinių aukcionas „Rinkis protingai – Pirk atsakingai“, inicijuotas mokytojų grupės, 
vadovaujamos  Virginijos Juknienės,  

 dailės paroda „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą” (mokytojas Kęstutis Paškevičius), 

 technologijų darbų paroda (bibliotekoje), skirta gyvybės dienai (mokytoja Jolnata 
Simonavičienė), 

 neatlygintina kraujo donorų akcija (direktoriaus pavaduotoja Almira Dambrauskienė, 
bendruomenės slaugytoja Asta  Malakauskienė), 

 „Poezijos pavasarėlio“ kūrybinė laboratorija (mokytojos Adelė Samuolienė, Emilija 
Gedraitienė). 

Daugiausia dėmesio skiriama gimnazijos išskirtiniam renginiui – respublikinei konferencijai „Menas 
gyventi“. 
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Artėja mokslo metų pabaiga 

 

Gegužės mėnesį minima Lietuviškos spaudos, kalbos ir 
knygos diena. Tai puiki proga apibendrinti visų mokslo metų 
veiklas, susijusias su biblioteka. Pirmiausia tam buvo skirta 
gimnazijos muziejuje atidaryta paroda „Senos, bet geros…“, 
sudaryta iš  bendruomenės narių asmeninių bibliotekų 
senųjų knygų. Jaunieji muziejininkai ne tik pakvietė 
susipažinti su eksponatais, bet ir organizavo žaidimą 
konkrečių knygų keliu. Kitą dieną mūsų mokyklos skaitykloje 
vyko padėkos popietė „Mes esame, nes esate jūs“, kurią 
pradėjo šiuolaikinių šokių kolektyvo atstovai Kazimieras 
Vaitkevičius iš IVb klasės ir Gintarė Babaitytė iš IIId klasės. 
IIb klasės mokinės Živilė ir Gabrielė sudainavo  dvi dainas, o 
IId klasės mokinė Veronika Palionytė perskaitė 
Marcinkevičiaus eilėraštį „Sena knyga“. Pirmiausia buvo 
apibendrintas laiško bibliotekai konkursas. Jo laureatu tapo 
Domas Minkevičius iš Id klasės, taip pat puikiai įvertinti Tito 
Bariso (Ia klasė), Gabijos Motiekaitytės (Ib klasė), Dovilės 

Vasiliūnaitės (IId klasė) laiškai.  Buvo įteikiamos padėkos 
aktyviausiems bibliotekos draugams/mokiniams, 
daugiausiai knygų perskaičiusiems gimnazistams, mokyklos 
administracijos darbuotojoms,  be abejonės, ir lietuvių 
kalbos mokytojoms: D.Rasalskienei, A.Samuolienei, 
E.Noreikienei, N.Krivickienei, E.Gedraitienei, taip pat 
matematikos mokytojai V. Montvilaitei už paramą 
rengiantis „Knygų pelėdai“, pagalbą klasei, dalyvavimą 
įvairiuose renginiuose. Juk be bibliotekos darbuotojų 
iniciatyvos nebūtų šių projektų: „Tik geriausios knygos virsta 
filmais“, „Skaitome Džono Gryno kūrybą“, „Žmogaus 
pasirinkimo galimybės“, „Draugystės galia“, „XXI amžiaus 
paauglio vertybės literatūroje“. Po tokio renginio nuoširdžiai 
norime padėkoti  bibliotekininkėms  už kiekvieną dieną 
praskaidrinamą nuotaiką, puikią pasiūlytą knygą, įkvėpimą 
kurti. 

Veronika Palionytė, IId klasės mokinė 

 

Mūsų taikinys – Anykščių kraštas 

Visos Aukštaitijos turistų akys pastaruoju 
metu dažnai krypsta į Anykščius. Ir mūsų 
gimnazijos paskutinė nepamokinė pažintinė 
diena skiriama šiam istorijos ir kultūros paveldu 
garsiam kraštui. Iki Anykščių keliauta siauruku, 
o toliau pagal klasės pasirinktą maršrutą 
pėsčiomis arba dviračiais. Pavasariškas 
penktadienis nenuvylė nė vieno renginio 
dalyvio: aplankytos įspūdingos Anykščių šilelio 
apylinkės, domėtasi krašto kultūros paminklais: 
Puntuku, Laimės žiburiu, Angelų muziejumi... 
Visko čia trumpai neišvardinsi, o įspūdžių 
neatpasakosi. Tad vasaros atostogų metu ne 
vieno gimnazisto kelionių maršrute vėl bus 
Anykščių kraštas. 

Vilma Montvilaitė, IIb klasės vadovė   
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Pasklaidykime šių metų gimnazijos „Poezijos pavasarėlio“ dalyvių kūrybos lapus. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Renaldas Ramanauskas, IVe klasė 

 

Baimė 

 

Sėdžiu prie laužo, bijau tamsos, 

Liepsnos degina akis... 

Karšta lyg širdis, atrodo, išauš diena, 

Užpildanti pasaulį palaiminga šviesa. 

 

Aidas nakties sugrąžina mane 

Į vienatvę , begalinę, neviltingą. 

Užgriūna tamsa, beribė ir nenugalima, - 

Reikia bėgti, išsiplėšti,  skubėti... 

 

Baimė sukausto mane - 

kas ten tūno tamsoje? 

Šviesa vienintelė viltis, 

Visagalė naktis jos užpust neišdrįs. 

 

Netikėtai laikas primena save, 

Laužui ėmus blėsti artėja pražūtis, 

Pasimato staiga du keliai, 

Blankiai nutiesti prieš mane: 

 

Klajoti nežinioje 

Ar laukti nakties tyloje? 

Laikas skuba net labiau už mane, 

Laužą palieka paskutinė liepsna. 

 

 

Baigėsi laikas,  

Nebeliko dvejonių. 

Metas eiti sužinoti, 

Kas pasirinko mane 

Iš šešėlių slapčia... 

 

 

Sonetas 

 

Aš, toks didelis ir mažas, 

Skrajoju žvaigždėtu dangum 

Ne taip ir aukštai-  

Regiu platų pasaulį. 

 

Ieškojau žinių, protingų minčių, 

Įkliuvau į tinklą, gilesnį už jūrą, 

Paskendęs jame radau beribę visatą, 

Pilną neatskleistų paslapčių. 

 

Buvau paukštis, laisvas, kaip vėjas, 

Skrendantis padangių mėlyne… 

Ak, norėčiau turėti sparnus! 

 

Pakėlęs akis į dangų 

Svajojau slapčia. 

Juk aš tik menkas poetas… 
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Justas Savickas, IVb klasė 
 
HIMNAS MOBILIAJAM TELEFONUI 
 
Klaviatūrą spaudžiam, maigom, 
Nuo naujovių lyg apsvaigom, 
Priklausomybė mirtina. 
Jokios naudos  – viena žala. 
 
Jau bendrauti nebemokam,  
Pagal jo dūdelę šokam, 
Niekas mums neįdomu,  
Kol naudojamės telefonu. 

 
 
Leta Remeikytė, IIId klasė 
 

Sonetas   
 
Kiek rimtai mes į tai pažiūrim, 
kad pamirštam vos sulaukę ryto. 
Formos blyškios atminty išbluko 
tų daiktų, kur naktį tiško...  
 
Neturi žodžiai čia jokios prasmės: 
atrodo, kad kalbi, bet girdėt negali. 
Nebylus vaizdinys prieš akis, 
O tu šauki, draskais, rėki... 
 
Tik jausmas, rodos, tyras, 
iš širdies gelmių pasklidęs, 
užgožia tą beprasmę tylą. 
 
Kokia reikšmė patirt šitai! 
Juk tik sulaukęs ryto, 
Pamiršti, kodėl tu gyvas. 

 
 
Vesta Petrauskaitė, IId  klasė 
 

Sonetas 
 
Apglėbė saulė bundantį pavasarį 
savo skaistumu, šiluma, meile. 
Tyras vėjelis kedena man plaukus, 
Sugrįžtantys paukščiai tęsia giesmes. 
 
Pagauki, pagauki svajonę brangiausią, 
Laikyki trapiuosius jos sparnelius. 
Suspausk, kiek gali, tvirčiausiai 
Ir siūbuoki, siūbuoki aukštai virš dangaus. 
 
Ramu, o, ramu sieloj dabar, 
ilsėkis, grožėkis jos stebuklu. 
Žiūrėki, kaip spindi aukštai, oi, aukštai... 
 
Čia tik minutėlę, skubėsi sugrįžt, 
Sparnuotė, brangioji, lauks ten toli, 
Stebuklingoj širdy. 
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Turnyras „Minties“ taurei laimėti 
Visus 2015-2016 mokslo metus gimnazijoje  po pamokų į sporto salę būrėsi jaunieji tinklininkai. 

Treniravosi, dalyvavo įvairiose varžybose, turnyruose. Štai jų rezultatai: jau tradiciniu tapusiame tinklinio 
turnyre „Minties“ gimnazijos taurei laimėti vaikinų rinktinė po gražios ir sunkios kovos tapo III vietos 
nugalėtojais. Labai džiaugiamės pasiektais rezultatais ir tikimės, kad tinklininkų gretas papildys nauji 
nariai. Gal tada III vieta nebebus lydinčioji. 

Milda Masilionytė, kūno kultūros mokytoja 

Krepšinio varžybų sidabras 

Kovo–balandžio mėnesiais vyko 
Panevėžio miesto tarpgimnazinės lygos 
vaikinų krepšinio varžybos. Jose dalyvavo 5 
miesto gimnazijos. Visos rungtynės buvo 
atkaklios, jų baigtis sprendėsi paskutinėmis 
sekundėmis. Antrajame etape nugalėjome 
J.Balčikonio gimnazijos krepšininkus. Mūsų 
komandos paskutinė ataka buvo įtempta ir 
atkakli, 5-osios gimnazijos vaikinams 
nusileidome tik 1 tašku. Komandoje, 
iškovojusioje II-ąją vietą tarpgimnazinėse 
varžybose, žaidė šie mūsų gimnazistai: 
Kaušakys Rokas, Darasevičius Algirdas, 
Dijokas Paulius, Šaparnis Aurimas, 

Varaškevičius Domantas, Tamoliūnas Gvidas, Žiurlys Mantas, Čepaitis Martynas, Šarifli Anar, Pelaitis 
Džiugas ir Kaupys Edgaras. 

Rokas Kaušakys, IIIc klasės gimnazistas 

Kroso estafetės  
Skaistakalnio parke 

Panevėžio miesto Pavasario kroso ir kroso estafečių 
varžybos vyko Skaistakalnio parke balandžio pabaigoje. 
Kroso estafečių varžybose mūsų gimnazijos komanda 
užėmė II-ąją vietą. Komandą sudarė Martyna 
Jankevičiūtė, Gabija Rimšaitė, Danielė Aleknaitė, Fausta 
Šeštokaitė (Ia klasės mokinės), Gvidas Paškevičius Ic kl., 
Mantas Linkevičius IIIc kl., Džiugas Juška ir Tautvydas 
Maceina iš IIIb klasės. Sveikiname prizininkus ir linkime 
sėkmingų komandinių rungčių ateityje. 

Giedrė Kraujelienė, Kūno kultūros mokytoja 
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