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Gimnazijos direktorius Egidijus Samas 

 

Kiekvienas mes turime savo gimimo dieną ir ją švenčiame. 
Valstybė taip pat turi tokią šventę. Ji – visų mūsų. Vasario 16 
dieną Lietuva šventė savo jubiliejinį gimtadienį. Prieš 100 
metų 20 lietuvių nuoširdžiai tikėjo, kad tėvynė verta laisvės, 
nepriklausomybės ir savarankiško gyvenimo, todėl šie vyrai 
dėjo visas pastangas, kad šis noras kuo greičiau taptų realybe.  

Minint svarbią valstybinę datą, kiekvienas lietuvis ieško 
įvairių būdų, kaip ją įprasminti savo gyvenime, savo darbuose 
bei savo širdyse. Šių metų Vasario 16-oji – tai sukaktis, kuriai 
paminėti neužtenka vienos valandos, vienos dienos, vieno 
renginio  ar vieno minėjimo, kad  pažadintų meilę Tėvynei, 
meilę  jos istorijai bei kiekvienam lietuviui.  

Ši istorinė data  atvėrė lietuviams duris į šviesą, į kitokį 
gyvenimą, o svarbiausia – į laisvę ir nepriklausomybę. Todėl, 
mano manymu, Lietuvą reikia branginti ir saugoti.  

Branginkime  kiekvieną gimtosios žemės lopinėlį, 
saugokime ir puoselėkime gražiausias vertybes. Tikėkime 
savimi ir savo Tėvynės ateitimi. Atraskime savo tikslus, anot 
himno žodžių, „vardan tos Lietuvos“ ir siekime jų. 

Linkiu, kad Lietuvoje gyventų žmonės, kurie stengtųsi, 
siektų, aukotųsi dėl mūsų Tėvynės. Kad kiekvienas lietuvis 
nepamirštų, kur gimė, kad augo žemėje, dėl kurios mūsų 
tautiečiai aukojo gyvybes. Kad taip elgtųsi ir mūsų gimnazijos 
ugdytiniai.  

Sveikinu  visus šios ypatingos sukakties proga ir noriu 
palinkėti išlikti savimi, mylėti vieniems kitus bei savo šalį, nes 
meilė yra tikėjimas, o jis duoda mums viltį, kad kiekvieną 
dieną bus tik geriau. Šviesios ateities, optimizmo, 
nepalaužiamos kantrybės ir stiprybės mums visiems.  
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PIRMASIS AKCENTAS – AKROSTICHŲ PARODA 
 

 
 

Praėjusių metų pavasarį ir rudenį, jau galvodami apie artėjantį Lietuvos jubiliejų, gimnazistai kūrė akrostichą ŠIMTMETIS. 
Gimnazijos bibliotekoje vyko sukurtų ir apipavidalintų tekstų paroda, kur buvo galima susipažinti su geriausiais kūrybiniais 
bandymais. Nuoširdžiai dėkoju abiturientams Kornelijai, Živilei ir Ridui už šios parodos įgyvendinimą. 

Adelė Samuolienė, lietuvių kalbos mokytoja 

 

APIE MEILĘ LIETUVAI 
 

 
Kartais reikia, kad kažkas paskatintų pamatyti 

savo šalį, aplinką, gimtinę, net savo namus kitomis 
akimis. Tad rudenį pas mus į gimnaziją atvyko 
įdomus žmogus, mokslininkas, garsus visoje 
Lietuvoje, etnokosmologijos pradininkas Libertas 
Klimka. Jo įtraukiančios, motyvuojančios paskaitos 
„Meilė Lietuvai“ metu daugelis suprato, kuo mes 
galime kitiems pasigirti, ką išskirtino galime 
pasakyti apie savo kraštą. Juk galime didžiuotis 

piliakalnių gausa, savita gamta visais keturiais metų 
laikais, įdomia istorija, dideliu materialiu ir 
nematerialiu paveldu, didžiais žmonėmis... Taip pat 
tai buvo momentas, skatinęs pradėti veikti, kad 
kalbėtume ne tik apie palikimą, bet ir apie savo 
darbus, skirtus Lietuvai gimtadienio proga.  

 
Gintarė Prikotskytė, IIIb klasė 
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Taip subrendo idėja. Vyksta projektas 
„100 dovanų Lietuvai“ 

 
Kviečiame: Lietuvos šimtmečio proga būkime savo šalies piliečiai – padovanokime 
Lietuvai 100 dovanų! 
Ką galime padovanoti? 
Dovanų pavyzdžiai: dalyvavimas ir pasiekimai olimpiadose, sporto varžybose, 
konkursuose, labdaringa veikla, savanorystė, dalyvavimas akcijose, išskirtinės 
ekskursijos, kitos panašios veiklos, kurias galime įvardyti, užfiksuoti. 
Kas gali dalyvauti? 
Iniciatyvą parodyti ir dalyvauti gali bet kuris gimnazijos bendruomenės narys 
individualiai, mokinių grupės ar visa klasė, mokinių tėvai, seneliai, mokytojai ir kiti 
gimnazijos darbuotojai. 
Kaip įteikti dovaną Lietuvai? 
Fotografuoti, filmuoti, aprašyti. 
Koks rezultatas? 
Visa informacija apie veiklą renkama ir dedama į LIETUVOS 100-MEČIO albumą. Dalis 
skelbiama gimnazijos tinklalapyje, panaudojama renginių metu. 
 

Projekto kuratorės, geografijos mokytoja Rimalda 
Vitkevičienė ir muzikos mokytoja Ligita Dauderienė,  priduria: 
čia galimi įvairūs darbai: renginiai, išvykos, maži projektai, skirti 
susipažinti su Lietuvos istorija, visur akcentuojamas 
savanoriavimas. Taip prisidedame prie savo šalies gyvenimo: 
padarysi gera kitam, tau tuo pačiu bus atsilyginta. Dar 
praėjusių metų pavasarį Lietuvos mokinių neformaliojo 
švietimo centras pakvietė Lietuvos ugdymo įstaigų pasidalyti 
savo geromis iniciatyvomis. Mūsų gimnazija pristatė savo 
praeitų mokslo metų projektą „Vaikai vaikams“. Ir štai dovana 

– mokinių grupei ir projekto mokytojams kvietimas apsilankyti 
Panemunės pilyje baigiamajame iniciatyvos „Man rūpi“ 
renginyje. Ten nuvykusi mokytojų ir gimnazistų grupė 
susipažino su kitų šalies ugdymo įstaigų mokinių gražiais 
darbais, Panemunės pilies istorija. Tad atsakymas į klausimą, 
koks projekto darbas vertingiausias, nėra konkretus. Tai 
kiekvieno mūsų bendruomenės nario darbas, pomėgis, 
laisvalaikis, jei jis yra įdomus, įtraukiantis, skatinantis 
bendruomeniškumą. 

Gabija Liubartaitė, IIIa klasė 

  
DŽIAUGIAMĖS PROJEKTO DARBAIS-DOVANOMIS 

 

Vieną spalio dieną IId klasės mokiniai dalyvavo geografijos ir kūno kultūros pamokoje-išvykoje „Nevėžio pakrančių aplinkos 
apžiūrėjimas, įvertinimas ir tvarkymas“. Buvo malonu pasivaikščioti dviračių taku saulėtą ir šiltą pirmadienio popietę. 
Susipažinome su Nevėžio vidurupio atkarpa, dešiniuoju ir kairiuoju upės krantu, apžiūrėjome, kaip atrodo Nevėžis po rugsėjo 
liūčių. Gaila, vis dar yra žmonių, metančių šiukšles ten, kur papuola. Tačiau mes buvome pilietiški – surinkome šiukšles prie 
dviračių tako, nunešėme ir išmetėme į tam skirtus konteinerius. Tokia buvo mūsų klasės pirmoji dovana Lietuvai. 

IId klasės mokiniai ir auklėtoja Giedrė Kraujelienė 
 

Sužinojusios apie projektus, kuriuose dalyvauja mūsų gimnazija (projektas 
„Vaikai – vaikams“ bei projektas „100 dovanų Lietuvai“), prie jų prisijungti 
panoro beveik visos Ib klasės merginos. Nutarėme A.Bandzos kūdikių ir vaikų 
globos namams per Draugo dieną (lapkričio 29 d.) padovanoti rankų darbo 
žaisliukus eglutei. Per technologijų pamokas mergaitės mezgė žaisliukus su 
rankinėmis mezgimo mašinėlėmis ir kimšo juos kamšalu. Pamokos buvo 
malonios ir šiltos, nes žinojome, kad tokie rankų darbo žaisliukai nors kiek 
pradžiugins ir pamalonins vaikučius. Taigi žaisliukai kalėdinei vaikų eglutei  – tai 
mūsų DOVANA LIETUVAI. 

Ib klasės mokinės ir technologijų mokytoja Jolanta Simonavičienė 
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Vienintelis Lietuvoje žaislų muziejus yra mūsų istorijos dalis. Kur jis yra? 
Žaislų muziejus įsikūręs pačiame Vilniaus centre. Ekskursijoje sužinojome, kad 
laisvalaikį susikurtais žaidimais vaikai ir suaugusieji praturtina nuo seniausių 
laikų. Archeologinių kasinėjimų metu tarp kitų eksponatų atrandami ir žaislai. 
Jie iš medžio, kaulo, audinio ir molio. Savita ekspozicija prasideda pavyzdžiais 
iš XIII a. ir tęsiasi pavyzdžiais iki šių laikų. Po pasakojimo buvo galima patiems 
išbandyti įvairius žaidimus: nuo suktukų iki žaidimų automatų. Ilgiausiai 
užtrukome prie futbolo stalo žaidimo ir povandeninio laivo vairavimo 
modelio. Pasirodo, ir mums, IIb klasės mokiniams, šešiolikmečiams, gali būti 
įdomu praleisti laisvalaikį tradiciškai. Tokia mūsų dovana Lietuvai. 

Eglė Urbonaitė, IIb klasė 
 
 
 

 

Sausio mėnesį vyko Meninio skaitymo 
konkursas-popietė, skirta ir Lietuvos šimtmečiui. 
Ją pradėjo trečiokai Ermina, Darijus, Rasa, 
Samanta ir Gabija. Jie poeto eilėmis išsakė 
rūpestį dėl Lietuvos, jos žmogaus. Vėliau kūrinius 
skaitė konkurso dalyviai. Įstabu buvo klausytis 
Živilės Kairytės, Veronikos Palionytė, Urtės 
Narkevičiūtės, Manto Stasevičiaus, Viktorijos 
Kalvelytės, Akvilės Merkelytės skaitomų tekstų. 
Renginyje dalyvavo ir K. Bradūno eiles skaitė  ne 
vieno šalies meninio konkurso laureatas 
panevėžietis Juozas Braidokas. Padėkas, dovanas 
nugalėtojams ir gimnazistų kūrybos almanachus 
dalyviams teikė gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoja Vilma Rimvydienė, pasidžiaugusi, 
kad dalyviai atsakingai pasirodė konkurse, o 

renginio vedėjai Ermina ir Darijus buvo tikri popietės šeimininkai. Trečiąją vietą užėmė Ic klasės mokinė Merkelytė Akvilė, skaičiusi 
Elenos Mezginaitės „Būti arba nebūti“, antrąją vieta užėmė  IVd klasės gimnazistė Palionytė Veronika, skaičiusi Agnės Žagrakalytės 
„Defektas“ bei Justino Marcinkevičiaus „Amžiaus pabaiga“,  pirmoji vieta - IVb klasės mokinei Kairytei Živilei, skaičiusiai Aido 
Marčėno „Ars poetica“ ir Antano Škėmos „Baltos drobulės“ ištrauką. Pastarosios dvi merginos, pirmosios ir antrosios vietos 
laimėtojos, atstovavo gimnazijai miesto ture paskutinėmis sausio dienomis. Laureates konkursui ruošė mokytojos Adelė 
Samuolienė, Danguolė Smalinskienė, Emilija Gedraitienė.  

Rasa Voitechovič, IIIc klasė 
*** 

 
 
Vasario 28 d. Kultūros centras Panevėžio bendruomenių rūmai 

pakvietė miesto gimnazistus į viktoriną „100 klausimų apie Lietuvą“, 
skirtą Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui.  

Sveikiname „Minties“ gimnazijos komandą, viktorinoje 
užėmusią I-ąją vietą: tai K. Bušma, Ž. Kairytė, M. Rulytė, 
A.Šaparnis, M. Čepaitis, A. Rulys, R. Vanagas, D. Voroblievas.  

Mokiniai džiaugiasi padėkomis, rėmėjų prizais ir renginio 
organizatorių iniciatyva. 

Socialinių dalykų mokytojai 
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Prieš Vasario 16-ąją lietuvių kalbos 
mokytojos paskatino įsijungti į Anykščių 
kultūros centro iniciatyvą – rašyti laiškus 
lietuviams, kurie atsitiktine tvarka gaus tuos 
laiškus. Tekstai buvo su duota pradžia, kad 
gera gyventi Lietuvoje ir kad tuo nori 
pasidžiaugti. Tad mūsų gimnazistai išties turi 
kuo pasidžiaugti.  
Daug pasako mūsų Lietuvos istorija, kuri 
atskleidžia įdomių ir reikšmingų įvykių. Todėl 
galima pasimokyti iš jos, kaip gyventi.  

 
Edvinas Žiaugrė, IIb klasė 

 

 
 

 
Čia turiu  gerus draugus, nes be jų negali žmogus būti laimingas.     Viktorija Bareišytė, IIb klasė 
 

Čia visur galima rasti šiltų spalvų: nuostabių gėlių, žaliuojančių medžių, ryškaus mėlyno dangaus. Čia visada galima rasti 
veiklos.            Airida Očikaitė, IIb klasė 

 

Man gera gyventi čia, nes besikeičiantys metų laikai vis stebina: šilta saulė, krentantys lapai, sniego pusnys, gėlių kvapas... Tai 
stebina kasmet vis labiau.          Rasa Skudžinskaitė, IIb klasė 

 

Lietuvoje man nebūna liūdna, nes visada nuotaiką nuskaidrina draugai, artimieji, pažįstami, aišku, šeima. Visada, kai einu su 
draugais per kiemą, prisimenu, kaip čia buvome vaikystėje... Tai sukelia šiltus jausmus.   Žygimantas Grinskis, IIb klasė 

 

Čia praleistas laikas yra svarbiausias ir šilčiausias... Atsimenu vasaras, praleistas lauke prie obelų, ir žiemą prie mokyklos 
statytus besmegenius.          Martynas Jakubauskas, IIb klasė 

 

Daug galimybių čia, Lietuvoje, ir karjeros laiptais gali pakilti, jei tik nepritrūksi noro, ryžto bei užsispyrimo – viskas Tavo 
rankose. Eik pirmyn ir nesustok!         Aleksandra Kirtiklytė, IIb klasė 

 

Man gera čia. Kiekvieną rytą matau savo tėvus, brolį, o išėjęs į mokyklą sutinku gerus draugus. Tai yra svarbiausias dalykas 
gyvenime.           Remigijus Jovaiša, IIb klasė 

 

Lietuva yra graži: dideli laukai, platūs ežerai, nuostabūs senamiesčiai. Dar vis yra keturi metų laikai: šaltokos žiemos, gaivūs 
pavasariai, karštos vasaros ir spalvoti rudenys.       Aironas Petrauskas, IIb klasė  

 

Lietuva yra laisva savo žmonių dėka. Ir aš turiu teises rinktis ateitį.     Gabrielė Strelčiūnaitė, IIId klasė 

 
Esu dėkinga tiems, kurie kovojo už Lietuvos laisvę, stovėjo ir gynė mums brangią tėvynę, kurie neprarado vilties ir nepasidavė. 
            Iveta Kviliūnaitė, IIIb klasė 

 
Mano gimtinėje tik puikūs žmonės, puiki aplinka. Ąš čia jaučiuosi laiminga.    Gintarė Prikotskytė, IIIb klasė 
 

Lietuvoje ir ateityje bus gera gyventi. Gera, kur ramu sielai ir protui.    Nojus Šiniškevičius, IIId klasė 

 
Nuoširdžiai siūlau pastebėti, kokia mūsų šalis nuostabi ir ypatinga, o kai tai suprasite, tapsite laimingesnis. 

            Ermina Jansonaitė, IIIa klasė 
 

Čia yra mano gimtinė, gimtoji žemė. Čia galiu jaustis savimi ir, svarbiausia, sava. Lietuva man yra laivės simbolis. 
            Kornelija Meilutytė, IIIb klasė 
 

Lietuva man kaip mama: moku jos kalbą, išmanau istoriją, laikausi tradicijų ir pažymiu svarbias datas. 
            Mantas Stasevičius, IIIa klasė 

 
Informaciją surašė lietuvių kalbos mokytoja Emilija Gedraitienė 
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Gimnazijos mokiniai aktyviai dalyvavo METŲ žodžio ir METŲ 
posakio rinkimuose. Jie siūlė naujus įdomius, taiklius žodžius, 
atspindinčius šių dienų aktualijas, gilinosi ir aiškinosi jų prasmes. 
Lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos, paskatinusios dalyvauti 
gimnazistus akcijoje, džiaugiasi, kad jie siūlė ne tik naujadarų, bet 
ir daug tradicinių, seniai vartojamų žodžių ir posakių. Pasibaigus 
rinkimams, minint Tarptautinę gimtosios kalbos dieną, žodžiai 
nugalėtojai ir dažniausiai vartojami tradiciniai žodžiai buvo 
paskelbti gimnazijos stende. Dar įdomesnė buvo kūrybinė 
užduotis. Reikėjo sukurti lygiai 100 žodžių pasakojimą, kuo man 
svarbi ši šalis. 

 
Lietuvių kalbos mokytojos Aušra Balčikonienė, Nijolė Krivickienė 

 
 
Štai Lietuva... Vos išgirdus šį žodį kyla daug emocijų, savitų jausmų. Mano šalis tokia nedidukė, bet įgijusi didelę prasmę daugelio 
žmonių gyvenime. Lietuva, patyrusi tiek nuopuolių, tiek skaudžių praradimų, bet, nepaisant visko, šita nuostabi šalis švenčia 
šimtmetį. Tai sukaktis, kupina  įvairiausių renginių, konferencijų ir įdomių projektų. Gražiausia, jog į tą šventę įsijungia visa Lietuva: 

visi šalies kampeliai trykšta idėjomis parodyti savo lietuvybę. Nuostabiausia, jog Lietuva gauna daug dovanų. O viena vertingiausių yra Lietuvos 
Nepriklausomybės aktas, kurį mums padovanojo mokslininkas Liudas Mažylis, o galimybę jį pamatyti - Vokietija. Dabar mums telieka nuoširdžiai 
švęsti brangios tėvynės šimtmetį, visados prisiminti, kokia mūsų šalis nuostabi! 

Ermina Jansonaitė, IIIa klasė 

Nusikelkime Lietuvos praeitin... 
Mano atminty atgyja pagonybė... 
Balandžio pabaiga. Šią dieną mes, visi pagonys, lietuviai, tik šiandien, kartą metuose, išgyvename Jorės šventę. Prieš vykdamos į 

vietą, kur vyks apeigos, su mama pynėme žolynų vainikus. Vakarėjant susirinkome ant piliakalnio. Centre – šėlstanti aukuro ugnis. Vainikus 
padėjome prie jo kaip aukos simbolį. Ugnis - tai centras, per kurį kalbamės su dievais ir su protėviais. Šiandien garbinome Perkūną, žemės deivę 
Žemyną ir ugnies deivę Gabiją. Visi šventės dalyviai žino: dievai gyvena gamtoje. Jautėmės ypatingai pakylėti... 
Negalime be papročių, nes istorija kintantis reiškinys. Ryšys su dievais ir su protėviais - mūsų gyvenimo prasmė ir būdas. 

Gabija Liubartaitė, IIIa klasė 
 

Tėvynė – tai šventas žodis, kuris atplėšia mokslininką nuo knygos, atitraukia valstietį nuo arklo ir surenka visus prie vienos vėliavos, 
į kurią jie žiūri didvyrio drąsumu. Linkiu, kad visi, pabuvę Lietuvoje, niekada nepamirštų to, ką išvydo ir išgirdo čia, nes ši šalis 
nuostabi. Dar norėčiau palinkėti, kad jaunoji lietuvaičių karta augtų meniškesnė, muzikalesnė, trokštų tobulėti. Linkiu visiems 

įgyvendinti savo vaikystės svajones.  Didžiuokimės, kad esame lietuviai, turintys garbingą istoriją, unikalią kalbą, gražias tradicijas. 
Neišsivaikščiokime po kitas šalis, kad Lietuva neišnyktų iš Pasaulio žemėlapio. Juk Lietuva išaugino mane ir Jus visus. Lietuva brangiausia mūsų, 
tariu tau AČIŪ už saulę, lietų, vėją, už viską! 

Mantas Kalenda, Ic klasė 
 

Lietuva yra nuostabi šalis. Nors maža, tačiau galinga. Išsivadavome iš didžiulių valstybių. Mūsų istorija neužmirštama. Savo 
rankomis išsikovojome nepriklausomybę ir jau šimtas metų, kaip ja džiaugiamės bei keliame savo trispalvę. Saulė šviečia čia 
skaisčiausiai. Medžiai čia žaliuoja kaip niekur kitur. Širdys plaka vienu ritmu. Paukšteliai čiulba gražiausias melodijas. Lietuviai, kaip 

viena šeima, gieda gimtinės himną. Kalbame viena seniausių kalbų pasaulyje, tačiau ji dar mums nepabodo. Visi patriotiškai skinamės kelią į 
pasaulį, skelbdami gražų Lietuvos vardą. Kokia Ji šauni, kokia nepakartojama, ta mano Lietuvėlė. Gyvuok dar ne vieną šimtmetį ir nenustok mūsų 
visų stebinti. Aš didžiuojuos savo gimtine. Didžiuokis ir Tu. 

Kristina Ščerbinskaitė, Ic klasė 
 

Lietuva mano gimtinė, čia aš gimiau ir augau. Lietuva mane išmokino savo kalbos, papročių, kultūros ir istorijos. Vasario 16-oji - 
pati reikšmingiausia Lietuvos istorijos data. Lietuva dabar švenčia modernios Lietuvos gimimą. Ji išgyveno labai daug karų, 
kompromisų, bet Lietuva atkentėjo ir tapo laisva. Šiandien daug kas nebesupranta šios ypatingos datos vertės ir kainos. Tiesa ta, 

kad nemažai daliai piliečių net ne lietuviška  Valentino diena yra prasmingesnė už valstybės atkūrimo dieną. Nesuprantama, kad, jei ne Vasario 
16-oji, neaišku, kokia kalba kalbėtume, kokias vertybes puoselėtume, kokia tauta vadintumėmės. Aš džiaugiuos kaip lietuvis. 

Tikiuosi, Lietuva išliks laisva graži, moderni ir toliau tobulės. 
Laurynas Petrauskas, Ic klasė 

Visi kartu prisiminkime tą dieną...1918 metais vasario 16 dieną 20 Lietuvos tarybos narių susirinko Vilniuje, Pilies gatvėje  Nr. 26. 
Tai vieta, kurioje buvo visiškai pakeisti mūsų visų gyvenimai. Tai šiandien iškilminga diena, kurią turėtų žinoti visi - dideli ir maži. 
Tai - Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena! Tai net 100 metų, kai mes kovojom už savo laisvę, už savo nuostabią šalį, 

buvome daugybę kartų užimti priešų, bet mūsų žmonės, mūsų tikri PILIEČIAI nepasidavė, rizikavo savo gyvybėmis, kiti net paaukojo savo gyvybę 
„vardan tos Lietuvos!“ Be visų mūsų, be mūsų visų pastangų ir atsidavimo šitai šaliai, galbūt mūsų šalies net nebūtų buvę pasaulio žemėlapyje ir 
niekas nežinotų, kas yra manoji Lietuva. 

Augustas Mikulskis, Ic klasė 

100 žodžių Lietuvai 
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Lietuva – tai tarsi tik septynios raidės baltame popieriaus lape. Tarytum trys spalvos, kurios man reiškia viską. Tai tik nedidelis 
plotelis, esantis žemėlapio viduryje, tačiau kažkam tai plotas širdyje. Nors ši tauta nedidelė, maža, tačiau galinga ir tvirta. Kaip 
kadaise tartas žodis davė pradžią, taip ir užbaigs šią lemtį mažą. Branginti reikia, ką turi, ko neprarasi. O turi ši tauta be galo daug. 

Nei aukso žodžiais užrašysi, nei širdimi išsakysi. Šimto metų ryžtas ir darbai suvienijo mus atkakliai. Verčiu tą šimtąjį brandintos knygos puslapį ir 
išdidžiai tariu: „Tai mano kraštas, mana gimtinė. Čia aš gimiau, gyvensiu, didžiuosiuosi, mylėsiu ir širdimi branginsiu“.  

Silvija Jakutytė, Ic klasė 
 

Eidami gatvėje dažnai galime išgirsti žmonių kalbas apie sunkų gyvenimą, mažas algas, didelius mokesčius, bet retas kuris žino, kas 
tas sunkus gyvenimas: juk jam neteko badauti ar šalti lauke. Problema ne tėvynėje, o pačiuose mumyse. Kiekvienas nori daugiau 
nei turi ir nesvarbu, kad kito akimis jis turi turtus. O dar kiti visomis keturiomis lekia į užsienį, manydami susikrauti turtus, ir jiems 

nesvarbu, kad mūsų tautiečiai ten nemato dienos šviesos. Jie ten dirba tam, kad tiesiog pragyventų. Jei mes kiekvienas pradėtumėme žiūrėti 
aplink save ir džiaugtis tuo, ką turime, suprastumėme, kad turime labai daug. Mes pamatytumėme, kaip mums gera čia, LIETUVOJE. 

Aiva Valčiukaitė, Ic klasė 
 

Lietuva – tai Baltijos šalis. Nepaprasta šalis. Tai mano brangiausia Tėvynė. Tai vieta, kur aš gimiau, kur aš augu, kur gyvena mano 
draugai, tėvai, giminaičiai ir kur gyveno mano protėviai. Tai tie protėviai, kurie kiekvieną dieną stengėsi sukurti tokią Lietuvą, kokia 
yra dabar – laisvą, gražią, brangią, didingą, vieningą, išmintingą, mylimą... Net neįmanoma nupasakoti, kokia nuostabi ji yra. Todėl 

kiekvienas turime gerbti savo Tėvynę ir taip pat prisidėti prie jos, nes esame jos dalimi.  Jeigu gerbiame Tėvynę, vadinasi, gerbiame ir savo tėvus, 
protėvius, kurie stengėsi dėl mūsų Tėvynės ir mūsų ateities. Norėčiau palinkėti, kad išliktų mylima, nenustotų tobulėti, nes tobulėjimui ribų 
nėra. 

Domas Atraškevičius, Ic klasė 

 
Einu gatve tuo pačiu įprastu, nesuskaičiuojamų mano žingsnių taku. Jau ir pėdos dydis žymiai pasikeitęs... Žengiu ir šypsausi, nes 
esu savam krašte: jokie užsieniai jo neatstos – tai jau žinau. Galiu kalbėti bene seniausia dar gyva pasaulyje kalba ir jausti jos 
orumą ir didybę, kasmet vasarą klausantis giesmės „Lietuva brangi“ Dainų šventėje, kurios tokios neturi jokia kita valstybė! Taigi, 

einu apšviestas savos saulės geltonio, tarsi suvokdamas, kad esu iki širdies gilumų mielos trispalvės dalis. Toje geltonoje spalvoje regiu ir 
auksines rudens alėjas (apie tokias tik sapnuoti išsvajotųjų pietų gyventojams), iš rankos slystančias pajūrio smėlio smiltis, nebeišsilaikančius ant 
obels šakų ir krentančius į žalią pievą obuolius... 

Nerijus Astrauskas, Ic klasė 

 
Lietuva, motulė mūsų, su skaisčiais žaliais miškais, tyvuliuojančiais upeliais... Su piktais žmonėmis, kurie... nori gero. Su gerais 
žmonėmis, kurie ... linki blogo. Meilė, šiluma iš motulės Lietuvos smelkiasi į tikro lietuvio akmeninę širdį. Kiekvieną širdį, akmeniu 
pavirtusią, motulės meilė atgaivins. Globos juos šiltu apkabinimu kaip vėjų gūsiu ir  lopšine čiulbančių strazdų, naktį miegoti prie 

ežero palydės. Motina kiekvienam vaikui prieš naktį labos palinkės. O rytą su vyturio giesme pažadins, šiltu spinduliu paglostys ir gerumu 
apgaubs. Kiekvieną auklės gerumo ir pareigos dvasia, iš kiekvieno tikėsis dorybės gyvenimo kely, ištikimybės artimui ir meilės sau.  

Ir tuo Lietuva motulė miela, sava, artima. Vienintelė. 
Karolina Motiejūnaitė, Ic klasė 

 

Lietuva – šalis, kuri brangi kiekvienam, joje mes gimėme ir užaugome. Ji yra mūsų tėvynė, kurią turime tik vieną. Dauguma svajoja 
apie užsienį, bet, kad ir kur bebūtum, Lietuvos neatstos niekas. Ši šalis turi savo istoriją, kurios dalis esame kiekvienas. Būta ir 
karų, ir įvairiausių nesėkmių, bet Lietuva vis vien išliko didi valstybė. Ji turi be galo gražią gamtą, žaliuojančius laukus. Yra viena iš 

gražiausių šalių visame pasaulyje, ypatinga kiekvienam lietuviui. Ji maža šalis, gal ir ne visiems žinoma, bet tai nekeičia fakto, kad mums pati 
svarbiausia. Ir šiais metais turime progą švęsti jos šimtmetį. Tegyvuoja ši šalis dar daugelį metų. 

Gerda Gedvilaitė, Ic klasė 
 

Lietuva: geltona saulė, žaliuojanti žemė, raudonas kraujas... Mums tik viena. Čia gimė herojai: karalius  Mindaugas, Gediminas, 
Vytautas. Buvom kovingi, niekada nepasidavėm nei ordinui, nei vikingams. Nors juodojoje istorijos pusėje buvome paimti į 
okupacijos gniaužtus ir užrakinti kaip paukščiai narve. Mūsų priešai pamiršo vieną dalyką... Paukštis visada skraidys. Mūsų širdyse 

niekada neužgeso ugnis, nors traukinių vagonuose nugabenti buvome priversti išmainyti mylimą šalį į Sibiro šaltį, nors mūsų brolius be gailesčio 
ant beržo kabino,- visada turėjome svajonę būti laisvi. Mus visus išrikiavo į eilę ir pasmerkė mirčiai, ištisus kaimus paliko skęsti liepsnose, tačiau 
kiekvieno lietuvio širdyje nuo gimimo įaugę žodžiai: „Mes skrisim“.  

Nedas Vaičekonis, Ic klasė 
 

Mes taip lengvai sužeidžiami… O juk kadais – argi nekeista? – net ir aštria geležimi mus būdavo sunku sužeisti… Dangaus kalnais 
Tavo upė teka. O aš brendu jos vandeniu. Brendu tolyn, vis atsigręždamas atgal, vis pasitikrindamas: ar tebesi? „Nebijok,“ –  
šnabžda mūsų nušienauta pradalgė, šlamendama pavymui, vilkdama pakrante kvapnius atminimų barstalus… „Nebijok… TAI 

nesibaigs.“ „Tikiu,“ – sakau… „Aš tikiu!“ Jaučiu, kaip jos kvapai užspaudžia gerklę… Paukštis, sklęsdamas vandens paviršiumi, tekšteli purslais, ir 
aš suprantu Tavo ženklą… Gera žinoti: kiek benueičiau, Tavęs niekada neprarasi: „Graži tu, mano brangi tėvyne, / Šalis, kur miega kapuos 
didvyriai: /Graži tu savo dangaus mėlyne! /Brangi: tiek vargo, kančių prityrei.“  Lietuva, su 100-ąja sukaktim. 

Tadas Matijošius, Ic klasė 
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„Šitą žemę man likimas dovanojo,“ – tokiais gražiais 

visiems žinomos patriotinės dainos žodžiais pavadinome  šių 
metų integruotą lietuvių kalbos, istorijos, geografijos, muzikos 
ir technologijų trumpalaikį projektą gimnazijos pirmokams. Šis 
projektas jau yra tapęs tradiciniu. Jis kasmet trunka nuo 
Valstybės atkūrimo dienos iki Žemės dienos. Atrasti savo 
Žemę – Lietuvą - svarbiausias tokių kasmetinių trumpalaikių 
projektų tikslas. Šimtmečio metai dar labiau įpareigoja 
domėtis, rūpintis savo kraštu, jį puoselėti ir išsaugoti ateities 
kartoms. Mokiniai per įvairių dalykų pamokas įgyja žinių, o 
baigiamojo renginio metu parodo, kas, kiek ir ką sužinojo, 
išmoko.  Dažnai girdime, kad visus svarbius klausimus ir 
problemas reikia pradėti spręsti nuo savęs. Lietuva yra mūsų 
Žemė ir mūsų tikrieji namai. Štai kodėl projekto-konkurso 
organizatoriai mano, kad dėmesio gimtajam kraštui niekada 
nebus per daug. Mokiniai domėjosi Lietuvos istorinėmis 
asmenybėmis ir jų nuopelnais, iš pateiktų nuotraukų atpažino 

turistų lankomas šalies geografines vietoves, atpažino regionų valgius. Muzikos ir lietuvių kalbos užduotys taip pat buvo skirtos 
geresniam Lietuvos etnografinių regionų pažinimui. Skambėjo dainos ir tarmės. Konkurso dalyviai atliko ir kūrybinį darbą: kūrė 
akrostichus Lietuvai. Renginio pabaigoje visi dalyviai ragavo juodos naminės duonelės. Konkursą laimėjo Id klasės gimnazistai, bet 
padėkos raštais ir prizais buvo apdovanoti visi. Projekto organizatoriai ir rengėjai džiaugėsi mokinių bendruomeniškumu, ž iniomis, 
pakvietė gimnazistus vasarą kartu su tėvais gimtinės pažinimo pamokas pratęsti keliaujant po Lietuvos kaimus ir miestus, kurortus 
ir nacionalinius parkus. Turime nepamiršti, kad esame šimtmečio karta ir privalome po savęs palikti švarią gamtą, gyvą kalbą, 
senąsias sutartines, šimtametes tradicijas, padėti jaunimui atrasti Lietuvą ir išsaugoti jos vardą savo vaikuose. 

 
Rimalda Vitkevičienė, geografijos mokytoja 

 
 

 
 

LAIKAUSI KAIP… GEDIMINO KALNAS 
Įdomu buvo dalyvauti Panevėžio 

krašto Lietuvių kalbos dienų 
renginyje „Gimtoji kalba – mūsų 
esybė, savastis“, kuriame 
mokslininkės iš Vilniaus, Šiaulių 
patraukliai kalbėjo apie tarmes ir jų 
svarbą. Profesorės G.Kačiuškienės 
pristatytas tyrimas parodė, kaip 
skirtingo amžiaus Panevėžio miesto 
žmonės kalba skirtingose aplinkose: 
ar jie kalba savo gimtąja tarme, ar 
taisyklinga bendrine kalba, kaip 
vertina tą pasirinkimą kalbėti vienaip 
ar kitaip. Žurnalo „Gimtoji kalba“ 
redaktorė R.Urnėžiūtė aptarė metų 
žodį bei posakį, iš kur atsirado mintis 
tai rinkti, kokius žodžius, posakius 
praėjusiais metais išsirinko latviai, 
lenkai, estai. Kovo mėnesį pažymimas 

žymiausio mūsų krašto kalbininko J. 
Balčikonio gimtadienis, tad sužinojome 
daugiau ir apie šį žodynininką: kaip jis 
rūpinosi kaimiečiais, koks buvo jo požiūris į 
tautines dainas. Vakare Ėriškių krašto dainų 
padainavo ansamblis. Renginys, kuriame 
dalyvauti paskatino mokytoja E.Gedraitienė, 
praplėtė akiratį. Juk sužinojome, kad šių 
metų žodžiu išrinktas žodis NUOŠLIAUŽA 
(taip vadinama žemių masė, atitrūkusi nuo 
šlaito ir nuslinkusi žemyn, galima ir perkeltinė 
reikšmė: šiek tiek kvaištelėjęs, trenktas 
žmogus), o metų posakis – LAIKAUSI KAIP… 
GEDIMINO KALNAS. Šiuo palyginimu gerai 
apibūdinamas atkaklumas, gebėjimas laikytis 
iš paskutinių jėgų. Taip pat buvo įdomu 
sužinoti, kaip yra įtraukiamas žodis į žodyną. 
Juk ir mūsų gimnazijos lietuvių kalbos 
mokytojos kviečia rašyti darbus apie žodžius. 

 
Rasa Voitechovič, Matas Grinius, Gabija  Liubartaitė, IIIl2 gimnazistai 
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ILGIAUSIO LAIŠKO LIETUVAI KŪRĖJAI – IR MŪSŲ 

BENDRUOMENĖ 

Dar atsakingesnis momentas – laiškas Panevėžio ateities kartoms. Ir 
mūsų gimnazistai, minėdami Lietuvos 100-metį, priėmė miesto 
Bendruomenių rūmų, miesto mero Ryčio Račkausko kvietimą kurti 
ilgiausią laišką Lietuvai, siekti ilgiausio laiško rekordo.  Savo laiške, 
perduotame iš rankų į rankas, “Minties” gimnazijos bendruomenė 
atskleidė dėkingumą visiems, kurie mūsų valstybę kūrė, gynė, saugo, 
išsakė pasididžiavimą mūsų  istoriniais didvyriais, akcentavo mūsų 
tėvynės gamtą. Ateities kartoms perdavė tikėjimą taikia ateitimi  ir 
linkėjimus, kad Lietuva visada būtų laisva, graži, jauki, laukianti savo 
vaikų, o kai kurie gimnazistai užtikrino, kad prireikus ją gintų taip, kaip 
protėviai gynė. Šias mintis rašė ne tik gimnazistai, bet ir beveik visi 
mokytojai, budėtojos, valgyklos darbuotojos. Ačiū visiems. 

Aušra Balčikonienė, lietuvių kalbos mokytoja  
 

 

ŠVENTINĖ SAVAITĖ GIMNAZIJOJE 

Šventinė Lietuvos 100-mečio savaitė prasidėjo Lietuvos valstybinės  
vėliavos, kurią gimnazijai padovanojo Lietuvos respublikos vyriausybė už 
iniciatyvius projektinius darbus Lietuvai, pakėlimu 8 valandą Gimnazijos 
kiemelyje, Mokinių parlamento sveikinimu ir Himno giedojimu. 

 

„PRISIKĖLEI, TĖVYNE, IR EIT 

PASIRYŢUS“ 

Iškilmingiausias gimnazijos renginys – šimtmečio 
minėjimo „Prisikėlei, tėvyne, ir eit pasiryžus“ koncertas. Čia  ir 
svarbūs gimnazijos direktoriaus žodžiai, ir Mokinių 
parlamento sveikinimas, ir meninė kompozicija. Koncertą 
pratęsė svečių,  jaunųjų muzikantų ir dainininkų iš Panevėžio 
muzikos mokyklos, su kuria gimnazija palaiko įvairų 
bendradarbiavimą, pasirodymai. 

PROTMŪŠIS „LIETUVA 1918–2018 METAIS“ 

Istorijos mokytojai pakvietė I–II ir III–IV klasių komandas 
išbandyti jėgas  vasario 13 d. žaidime-protmūšyje. Teatro 
salėje atskiromis grupėmis vyko I–II klasių ir III–IV klasių žinių 
apie Lietuvą 1918–2018 metais patikrinimai. Kiekvienos 
klasės sudaro komandą sudarė 5 dalyviai, sugalvoję savo 
pavadinimą. Žaidimas susidėjo iš trijų dalių, kiekvienoje dalyje 
pateikiant po 10 klausimų. Sparčiai tirpo minutės, kai reikėjo 
prisiminti apie Nepriklausomybės akto signatarus, Lietuvos 
prezidentus, kitus žymius žmones ar įvykius. Nugalėtoja tapo 
komanda, surinkusi daugiausia taškų. Iš III-IV klasių pergale 
džiaugėsi IVa klasės komanda, kurią į pergalę vedė Jonas, 
Dovydas, Karolis, Martynas, Matas, o I-II klasių grupėje 
nugalėjo IIb klasės komanda. Tad pergale džiaugėsi Viktorija, 
Andrėja, Žygimantas ir du Martynai (Kučys ir Jakubauskas).   
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„100 STARTŲ LIETUVAI“ 

 
 
Pirmadienio vidudienį – renginys „100 startų Lietuvai“ 
gimnazijos stadione.  Čia jau rinkosi ir kaimyninio „Purienos“ 
darželio auklėtiniai su auklėtojomis, „Saulėtekio“ ir „Šaltinio“ 
progimnazijų mokiniai, kariškiai iš Karaliaus Mindaugo husarų 
bataliono. Nuskambėjus renginio vedėjos Meilės ir gimnazijos 
direktoriaus Egidijaus Samo sveikinimams, pasigirdo 
Mamontovo dainos „Laužo liepsna“ žodžiai.  Jie simbolizavo 
laužą, kurį stilizuotai  užkūrė gimnazijos skautai.  Startą 
bėgimams davė balandžių paleidimas iš skautų rankų.  Po to 

estafetinį bėgimą, perduodami vėliavėlę,  pradėjo kariai su 
darželinukais. Šie estafetę perdavė gimnazijos direktoriui, su 
kuriuo taip pat bėgo kariai, o po to jau ir gimnazistai.  
Estafetinis bėgimas vyko klasių dalyviams bėgant tol, kol  
suskaičiuota 100 startų. Baigė estafetes kūno kultūros 
mokytoja, šio renginio iniciatorė Milda Masilionytė. 
Sužvarbusieji  galėjo čia pat stadione pasišildyti skautų 
verdama arbata, pašokti prie laužo. Tad savaitė pradėta žvaliai. 
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Literatūrinė-muzikinė mozaika „Lietuva, Tau mano mintys, ţodţiai“ 

 
Ketvirtadienio renginys – tarsi dvi skirtingo amžiaus 

gimnazistų tautiškumo mozaikos. Taip renginio iniciatyvinė 
grupė atsiliepė į Lietuvos Prezidentės Dalios Grybauskaitės 
kvietimą „Vasario 16-ąją švęsk linksmai ir išradingai“. Visą 
ketvirtadienio priešpietį buvo dėliojama įvairios aktyvios 
veiklos mozaika „Lietuva, Tau mūsų mintys ir žodžiai“: klasių 
komandos, šventiškai nusiteikusios, išradingai papuošusios 
savo stalus, dainavo, deklamavo, skaitė, spėliojo, atsakinėjo... 
Per tą laiką visi nusipynė trispalves apyrankėles, su kuriomis 
įsiamžino rodydami savo jausmus, nuostatas (pagal gautą 
žodį) Lietuvai. Nei I–II klasių, nei III–IV klasių renginyje 
netrūko geros atmosferos, išradingumo, aktyvumo ir 
tautiškumo dvasios. Labai šauniai renginį vedė Gabija, Akvilė, 
Meilė, o muzika ir vaizdais rūpinosi Matas.  
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Įvairiose gimnazijos erdvėse buvo galima apţiūrėti įdomias parodas 

 Jau sausio mėnesį bendruomenės nariai buvo pakviesti 
atnešti eksponatų parodai „Žvilgsnis į praeitį“. Paroda 
eksponuojama gimnazijos muziejuje. Kaip ir buvo 
organizatorių, socialinių mokslų grupės ir muziejininkų, 
planuota, visi eksponatai yra iš pirmosios šimtmečio pusės, 
tai yra datuojami iki 1968 m. Džiaugiamės vartydami  
Vydūno, kuriam skirti ir šie 2018-ieji metai, kūryba, K.Binkio, 
Žemaitės, Maironio kūriniais, išleistais iki Antrojo pasaulinio 
karo. Įdomūs žurnalai, buičiai, maistui ruošti skirti leidiniai, 
karių, gimnazistų pažymėjimai. Šalia gimnazistai gali 
pamatyti įvairių mūsų protėvių rankdarbių, buities rakandų: 
žibalinių lempų, senovinių lygintuvų, prietaisų žvakių liejimui 
ir kitų daiktų.  

Šalia muziejaus, koridoriuje prie aktų salės, – dar dvi 
parodos. Pirmoji papildo aptartąją nuotraukomis, kurios 
primena Panevėžio istoriją, miesto vaizdus prieš maždaug 
septyniasdešimt metų, primena iškilmingus žmonių 

gyvenimo momentus: vestuves, kitas šventes, tarnavimą kariuomenėje, gimnazistų įsiamžinimą ar kitų organizacijų narių 
kolektyvus. Smagu, kad galima pamatyti  kai kurių mokytojų artimųjų, žymių Panevėžio žmonių nuotraukas. 

 
Kitoje pusėje – meninio teksto koliažų paroda, skirta Lietuvos šimtmečiui. Tai širdies kontūrai, sudėlioti iš įvairių žodžių: žymių 

žmonių vardų, Lietuvos vietovių pavadinimų, augalų pavadinimų... Žavi taiklumas, simbolika, konstruktyvios minties lakoniškas 
perteikimo būdas. IT mokytojos Ingos Rulienės iniciatyva atsiradusi paroda spalvinga, korektiška, metaforiška. 

Bibliotekoje pasitinka Ekslibrisų, skirtų Lietuvos 
šimtmečiui, paroda. Čia mokiniai, pasitelkdami mintis, 
fantaziją, į minimalų vaizdą sudėjo savo sumanymus. Smagu 
matyti, kaip simboliškai galima pamatyti ir atpažinti istorines 
ar kitaip svarbias Lietuvos vietas, etnografinius regionus 
simbolizuojančius daiktus, istorinių asmenybių vardus. 
Išskirtina, kad daugumoje ekslibrisų pasitelktos trispalvės. 
Dailės mokytojo K.Paškevičiaus organizuota paroda persikels 
ir į kitas gimnazijos erdves.  

Kitoje bibliotekos vietoje – paroda „Ranka pasiekiama 
istorija“. Tai senųjų vadovėlių, pratybų iš fondų paroda, 
inicijuota bibliotekos darbuotojų. Ji labiau sudomino 
mokytojus, kitus suaugusius bendruomenės narius, nes 
priminė jų mokyklinius metus ar laiką, kai patys mokė iš 
tokių vadovėlių. Mokiniai apžiūrėdami lygino turinį, 
spalvingumą. Tai kaitą iliustruojanti edukacinė ekspozicija. 

Informaciją užrašė jaunieji žurnalistai  
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 Projektas „100 dovanų LIETUVAI“ tęsiasi 

 
Džiaugiamės aktyviai gimnazistais. Vasario 7 dieną KINGS 

lankėsi ir mūsų gimnazijoje bei apdovanojo diplomais ne tik 
RESPUBLIKINĖS ANGLŲ KALBOS olimpiados finalistus, tačiau 
įteikė padėkas geriausioms Kingsiečių mokytojoms Rasai 
Širmulienei, Renatai Kuchalskienei, Skirmantei Svetikienei ir 
Irinai Dementjevai, padėjusioms savo mokiniams pelnyti 

geriausių rezultatų rudens semestro olimpiadose. Sveikiname 
šauniuosius finalistus: Martyną Kučį, Kristupą Baublį, Aironą 
Petrauską, Melisą Akšonaitytę, Titą Famičiovą, Augustą 
Dubikaltį, Julių Džiuvę, Gintarę Bukauskaitę, Karolį Bušmą, 
Agnę Urtę Padkauskaitę, Paulių Grižą, Rytį Makštelę ir Karolį 
Samulionį! 

Anglų kalbos mokytoja Rasa Širmulienė 

 
Nacionalinis diktantas – jau tradicija. Mūsų gimnazijos 

mokiniai kiekvienais metais imasi pasitikrinti savo gebėjimus, kai 
reikia rašyti ne mokytojo, o visiems gerai žinomo televizijos 
diktoriaus, laidų vedėjo Marijaus Žiedo skaitomo teksto žodžius. 
Ir tekstas šiemet parinktas kitoks – kunigo Juliaus Sasnausko 
tekstas „Vienkartinumas“. Rašė net 35 gimnazistai. Deja, 
pasidžiaugti gerais rezultatais negalime; visi pridarė per daug 
klaidų. Norisi vis tiek pasidžiaugti, kad tą kitokią dvyliktokams 
dieną, šimtadienio renginio dieną, keturi abiturientai vis ties rado 
laiko ir rašė diktantą. Tad dėkojame Veronikai Palionytei iš IVd 
klasės, Martynai Prancelevičiūtei iš IVc klasės,  Laurynui Tiriliui ir 
Tadui Marcinkevičiui, abiems iš IVb klasės, už jų gražias 
nuostatas. 

Nijolė Krivickienė, lietuvių kalbos mokytoja 

 
Kovo 15 dieną ASU klasės mokiniai su chemijos, fizikos ir 

biologijos mokytojomis, Regina Vezbergiene, Ona Liškauskiene 
ir Virginija Jukniene, keliavome į Nacionalinį kraujo centro 
Panevėžio filialą. Ten sužinojome, kaip imamas kraujas iš 
donorų, kur jis laikomas ir kada kraują paskirsto į reikiamas 
vietas. Lankėmės kabinetuose, kuriuose atliekami kraujo 
tyrimai, netgi vienam iš mokinių pasiūlė atlikti kraujo grupės 
nustatymą. Apžiūrėjome šaldytuvus, kuriuose laikomi kraujo 

komponentai. Taip pat Nacionaliniame kraujo centre yra 
kaupiami ir analizuojami duomenys apie Panevėžio regiono 
kraujo donorus, recipientus bei kraujo komponentus. Mums 
ten labai įdomu, sužinojome daug naujo, negirdėto. Tikimės, 
kad šis apsilankymas paskatins mus po kelerių metų duoti 
kraujo ir išgelbėti gyvybes. Juk ir mūsų gimnazija – aktyvi 
Kraujo donorystės organizatorė, globojama direktoriaus 
pavaduotojos Almiros Dambrauskienės.  

Ignė Petraitytė, IIa klasė 
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Kovo 15 dieną gimnazijos erdves papildė jaukus kampelis prie 
bibliotekos. Čia atidaryta „Minties“ knygnešio bibliotekėlė. 
Lietuvių kalbos mokytojų ir technologijų mokytojų iniciatyva 
buvo pakeista suolelio prie bibliotekos paskirtis. Atsirado 
stilizuota knygų spintelė su mokinių ir mokytojų atiduotomis 
visų norinčiųjų skaitymui knygomis. Pasitinkant Knygnešių 
dieną simboliškai juostelę perkirpo gimnazijos direktorius 
Egidijus Samas, kuris papasakojo turintis ir giminaitį, buvusį 
knygnešį. Pavaduotoja Vilma Rimvydienė palinkėjo, kad šis 
kampelis taptų prasmingo laisvalaikio gimnazijoje vieta. 
Mokytoja Emilija Gedraitienė pakvietė čia susirinkusius 
mokinius tausoti knygas ir būti savitais šių laikų knygnešiais. 

 
Aleksandra Kirtiklytė, Viktorija Bareišytė, IIb klasė 

 

 
Taip ir yra. Kovo 16 d. „Minties“ gimnazijoje vyko neatlygintinos 

kraujo donorystės akcija. Jos metu duoti kraują ir kitiems suteikti 
viltį gyventi buvo skatinami ir kviečiami ne tik mokiniai, bet ir jų 
tėveliai, bei gimnazijos darbuotojai. Akciją vykdė VŠĮ Nacionalinio 
kraujo centro darbuotojai. Nuoširdžiai džiaugiamės gimnazijos 
nariais, panorusiais prisidėti prie šios kilnios iniciatyvos, kurios 
metu net 17 žmonių davė kraujo. Iš jų 2 pedagogai – Kuchalskienė 
Renata ir Balčikonienė Aušra.  Atlikus gerą darbą nuo donorų veidų 
nedingo šypsenos. Atsidėkodami kraujo centro darbuotojai 
donorus vaišino šilta arbata, sausainiais ir įteikė simbolines 
dovanėles. Malonus jausmas, kai žinai, kad tavo dovanotas kraujas 
gali išgelbėti net trijų žmonių gyvybes. 

VSPS Asta Malakauskienė 

 

Visuomet teatras, literatūra ir tai, kas susiję su menu, 
buvo mano vedlys. Ir dabar mano kasdienybėje - teatras, 
mane supa teatro žmonės. Nuspręsti vykti į skaitovų 
konkursą Vytauto Didžiojo universitete buvo labai 
paprasta, nes viską gyvenime darau taip, kaip liepia 
širdis, o ne žmonės. Gal ir gerai gyventi ne tokį pat 
gyvenimą kaip visų. Aš darau,  kas šauna į galvą. O 
Kaune, skaitovų konkurse, man neblogai pasisekė. 
Visuomet yra, kur tobulėti, nes visuomet gali būti dar 
geriau. 
Skaitovų konkurse „Tarp būtojo ir būsimojo laiko“, 
skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
šimtmečiui, dalyvavo moksleiviai iš įvairių miestų ir 
kaimų, iš licėjų ir kitų gana žinomų mokyklų.  Dalyvių 
buvo  daugiau negu 50. Jei sakyčiau, kad buvo sunku 
konkuruoti, tai būtų melas. Išties  nevažiavau nusiteikusi 

tik laimėti, aš tik norėjau parodyti, kad Salomėja Nėris labai mylėjo Lietuvą. Ir dėl to skaičiau jos poeziją, eilėraštį ,,Tėvynei“. 
Žinoma,  jauna mergina turėtų jausti kažką daugiau, ne tik meilę, todėl reikia įvairovės, visiškos priešingybės. Ir tai buvo Agnės 
Žagrakalytės tekstas „Defektas“. Manau, jei ne mano suvokiama ir interpretuojama meilė Salomėjai Nėriai, nebūčiau tapusi 
respublikinio konkurso laureate. Manau, kad kiekvienas rašytojas turi  savo amžinai gyvuojančią dvasią. Įvertino, kad aš turiu 
salomėjišką  dvasią ir meilę, kurią perteikiau.  O poetės kūryba, jos skaitymas  teikia stiprybės, kuri neleidžia  pasiduoti.  

 
Veronika Palionytė, IVd klasė 
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Kovo 6 dieną IVa klasė turėjo įspūdingos patirties. 
Jie Vilniuje keletą valandų praleido Valstybės 
pažinimo centre, kuris įsikūręs Prezidentūroje. Čia 
supažindinama su esminiais valstybės elementais: 
teritorija, gyventojais, valstybės institucijomis ir jų 
funkcijomis. Vaizdais ir skaičiais kalbama apie 
pilietybės instituto kaitą ir šiandieninę sampratą, 
piliečių teises ir pareigas, aktyvų įsitraukimą į 
valstybės gyvenimą. Į centro ekspoziciją įsilieja ir ją 
organiškai praplečia keičiamos parodos. Su Lietuvą 
garsinančiais meno kūrėjais – Nacionalinių kultūros 
ir meno premijų laureatais – supažindina paroda 
„Laisvė kurti“. Ekspozicijų erdvėse taip pat galima 
susipažinti su E. Kuckaitės, K. Grigaliūno, 
M.Lukošaičio, A. Novicko darbais. Naujausia 
Valstybės pažinimo centro ekspozicijos dalis – du 
metus veiksianti paroda-seansas „Nepamirštos 

ateitys: Lietuvos šimtmečio vizijos", kurioje, pasitelkiant šiuolaikines technologijas, lankytojai kviečiami tiek susipažinti su 
skirtingomis istorinėmis aplinkybėmis kurtomis Lietuvos vizijomis, tiek sukurti savąją. 

Aušra Sučylienė, IVa klasės auklėtoja 

 

 
 
Bibliotekos projektas „Atstumtieji“ buvo skirtas 

savaitei „Be patyčių“. Renginio-pamokos metu 
pristatytos net šešios knygos šia tema: J. Palacio 
„Stebuklas“, R. Šarknicko „Šarkos sielos šauksmas“, 
L. K. Anderson „Kalbėk“, J. Ascher „13 priežasčių 
kodėl“, J.Picoult „Devyniolika minučių“ ir J. Nilson 
„Nekenčiam“. Daug knygų, o ir tą savaitę stebėtas 
filmas „Kitos merginos“ pasakoja apie merginų 
gyvenimą, o mums įsiminė J.Palacio  knygos 
„Stebuklas“ siužetas.  Atskleidžiama, ką išgyvena 
vaikinukas, kuris buvo kitoks. Kaip pagal ištraukas, 
pateiktas bibliotekos vedėjos D. Pūkienės, 
supratome, tas berniukas jautėsi blogai, nes niekas 

su juo nenorėjo bendrauti dėl kitokios išvaizdos.  Jis 
buvo  morališkai stiprus. Po kurio laiko susirado 
draugę, kuriai jis rūpėjo. Mergina darė viską, kad 
vaikinukas būtų linksmesnis, neleisdavo jam liūdėti. 
Vaikino gyvenimas pasikeitė... Tad ir kitų knygų 
siužetais remiantis darytina išvada, kad reikia turėti 
tikrą draugą, kuris  padėtų, o ne pulką draugų, kurie 
tave prisimena tik tada, kai jiems kažko reikia. Šios 
pamokos paskatino atidžiau pamąstyti apie save ir 
kitus.   

Nedas Armonas, Remigijus Jovaiša, IIb klasė 
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IIIa klasė    

Dabartinė IIIa klasė išsiskiria (bent patys taip manome) tuo, kad 
esame vieningi, puikiai atliekame komandinį darbą. Tad lengvai 
susidorojame su pasitaikančiais iššūkiais. Juk ir Lietuvos 100-mečio 
savaitės renginiuose pasirodėme puikiai, o su auklėtoja Reda 
Ambrazaitiene puikiai startavome jau pačią pirmą savaitės dieną. 
Taip pradėję, sėkmingai tą savaitę ir baigėme, kartu deklamuodami 

Maironio „Trakų pilį“( kai reikėjo nurodyti autorių)... Taip lyg viena 
šeima sprendžiame visus klausimus. Neatsiliekame ir kitose srityse: 
turime tris stiprias sportininkes, kurios labai mėgsta rankinį... Tad ir 
šiuo aspektu „pasikaustę“. Na, pamokas irgi lankome gana stropiai, 
tai parodo mokymosi rezultatai. O jie nėra blogi. Turime pulke 
visokių... Kaip ir šeimose. Tad gyvename darniai, šeimyniškai. 

Ermina Jansonaitė, Mantas Stasevičius 

IIIb klasė   
Mūsų klasė yra labai šauni, nes turime pačią šauniausią auklėtoją 

Jovitą Ivanauskienę. Ją visi labai mylime. Dėl to ir klasės mokiniai 
stengiasi (kiek išeina) būti draugiški, palaikantys vieni kitus (o to labai 
reikia), besimokantys (vis dar) dirbti komandiškai. Daugeliu klausimų 
tarpusavyje sutariame. Esame aktyvistų klasė, gal net keliomis 
prasmėmis. Tad dalyvaujame visur, kur tik galime, turime progų. Iš 
pamokų gal išskirtume kūno kultūros pamokas, o ir gimnazijos 

sportiniuose renginiuose dalyvaujame visada. Štai renginyje „100 
startų Lietuvai“ dalyvavome, bėgome visi. Mūsų Darijus štangos 
spaudimo nuo krūtinės varžybose „Minties“ galiūnas“ užėmė trečiąją 
vietą. O kituose (popamokiniuose) renginiuose didžiausios aktyvistės 
yra Judita su Gabija. Su menu susijusiuose renginiuose noriai 
dalyvauja Gintarė, su kalba – Iveta, Kornelija, Arneta. Tad gyvename 
aktyviai, nenuobodžiaujame.      

Gytis Dagis, Mantas Petrauskas 

IIIc klasė   
Mūsų klasės kolektyvas draugiškas. Išsiskiriame gal ir tuo, kad 

gimnazijos renginiuose  nepuolame dalyvauti. Tačiau, kai reikia, 
mokame būti vieningi. Kai ko nors siekiame, pasiekiame. Juk esame 
treti metai kartu, sutariame, mokame dirbti grupėse. Tad ir patyčių 
mūsų klasėje nebūna, suvokiame vienas kitą kaip unikalias 
asmenybes. Gal turėtume matyti visumą, tai yra daugiau dalyvauti 
bendruose gimnazijos renginiuose. Turėtume mokytis iš Valentino, 
Irmanto, kurie padeda popamokiniuose renginiuose ne vienai 

mokytojai. Esame gana sportiška klasė, džiaugiamės Klaido, Tomo, 
Juliaus sporto pasiekimais. Rasa, Samanta geriau moka anglų kalbą, o 
Ovidijus matematiką. Tad turime, su kuo konsultuotis... Mūsų 
auklėtoja Redita Šarapajevienė irgi turi pagalbininkių, visada padeda 
Salvinija, Sofija su Modesta taip pat prisideda. Na, gal išskirtinai 
tolerantiškai priėmėme į kolektyvą naujokus: Julių, Gabiją, Oskarą. 
Greitai bėga mūsų dienos... 

Salvinija, Sofija 

IIId klasė   
Šie metai mums įdomesni. Jau dedame tikrus pamatus ateičiai, 

būsimoms profesijoms. Mokomės įvairiose grupėse pagal savo 
individualius planus, rečiau susitinkame, retokai kai kurie matomės. 
Daugiausia noro mus suvienyti rodo klasės auklėtoja Milda 
Masilionytė. Ji deda daug pastangų, kad moksleiviškas gyvenimas 
išliktų ne vien atminimais apie pamokas, bet ir apie kitus renginius. 
Šiemet labai stengėmės prisidėti prie šimtadienio šventės rengimo. 

Čia nepamainomi  savo idėjomis, įdomiais pasiūlymais yra Jolita, 
Goda, Evelina. Įdomiomis mintimis, kai nori, gali nustebinti Gabrielė. 
Vaikinai kiek atidžiau, ilgiau stebi popamokines veiklas, tik vienas 
kitas įsijungia. Jei įsijungia daugiau, tai į sportinius renginius. Tikimės 
kitų metų įvairovės, norime augti ne tik pažadais, bet ir darbais. Gal 
taip ir bus. 

Gabrielė Strielčiūnaitė, Nojus Šiniškevičius 

 

 

Dėkojame visiems, rašiusiems, kalbėjusiems, patarusiems, fotografavusiems.  
Rašykite, skelbkitės, kvieskitės į renginius. Mūsų jaunųjų ţurnalistų komanda pasirengusi bendradarbiauti.  

Laukiame trečiadieniais po 6 pamokų 32 kabinete. 
 

 

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 

http://www.mintiesgimnazija.lt/index.php/laikrastis-pertrauka

