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Auksinė mintis:
Pasaulis juokingas - tu
gali pavirsti į archangelą, kvailį ar
nusikaltėlį - niekas
nepamatys! Bet jei tau
trūksta sagos, tai pamato kiekvienas.
— E.M.Remarkas

PUSLAPIS 2

Sveiki, gyvi ir leisgyviai!
Ką veikiate skaitydami redaktoriaus žodį? Eikite į lauką, pažaiskit. Oi, ką aš
čia kalbu – juk lauke taip šalta, kad, atrodo, pučia ne vėjas, o varvekliai sminga
kiaurai visą kūną. Turėkite vilties, kad žiema netruks pusmetį, kaip buvo praeitais
metais.
O klausimų šitame numeryje bus daug. Šįkart interviu žanro griebtasi rimtai – galima susipažinti su jaunuoju šauliu Mantu Petkevičiumi, su ……x…... (nepristatau –
palieku intrigą, skaitykite ir susipažinsite) bei su Sandra Kratavičiūtę (dar nepažįstat?
O siaube!). Galbūt, šie žmonės įkvėps Jus siekti savo svajonių ir pamiršti žiemos
rūpesčius.
Jaunųjų korespndentų komanda
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Dėmesio pavojus!!!
Išgėrus vienintelę energinio gėrimo skardinę gali ištikti širdies infarktas,
insultas, tai pasakytina net apie jaunus žmones. Tokią išvadą padarė australų mokslininkai, tyrinėję energinių gėrimų poveikį organizmui.
Gėrimai, kuriuose gausu kofeino ir kitų tonizuojamųjų medžiagų, itin populiarūs tarp jaunimo, tirština kraują, dėl to susiaurėja kraujagyslės, tai, savo ruožtu,
gali sukelti infarktą arba insultą.
Buvo atliktas bandymas, jame dalyvavo 30 jaunų sveikų žmonių. Jie išgėrė
po skardinę energinio gėrimo. Praėjus valandai jiems pasireiškė simptomai, būdingi
sergantiesiems lėtinėmis širdies ir kraujagyslių ligomis.
Kai kuriose šalyse, pavyzdžiui, Norvegijoje, Danijoje, Urugvajuje, energinių gėrimų prekyba draudžiama. O mūsų šalyje jie visur pardavinėjami ir plačiai
reklamuojami. Specialistai perspėja, kad energiniai gėrimai ypač kenksmingi vaikams ir paaugliams.

PUSLAPIS 4

Edukacinė kelionė į Tartu mokslo centrą AHHAA

Rudens atostogų metu grupė mokyklos mokinių lankėsi Estijoje Tartu mieste esančiame
mokslo centre AHHAA. Pakeliui aplankėme Latvijos Gaujos nacionalinį parką.
Anksti rytą išvykome iš Alytaus į Latviją. Nedideliame Cėsio miestelyje aplankėme vieną gražiausių ir geriausiai išsilaikiusių pilių Latvijoje - XIII amžiaus Kalavijuočių ordino pilį. Apžiūrėjome
didžiausią Baltijos šalyse Gutmanio olą. Mus lydėjusi gidė Lina papasakojo Turaidos Rožės istoriją,
aplankėme XIII a. Turaidos pilį.
Antrąją dieną autobusu atvykome į Tartu, kuriame nuo 2011 metų veikia didžiausias Baltijos
šalyse mokslo centras AHHAA. Parodoje mus sudomino eksponatai, iš kurių didžioji dalis yra interaktyvūs ir lankytojai gali viską išbandyti patys. Klaidžiojome veidrodžių labirinte,
pasivažinėjome dviračiu ant lyno, pakabinto kelių metrų aukštyje, tai visiškai saugu ir leidžia
suvokti, ką jaučia cirko akrobatai. Specialiuose krėsluose pasikėlėme į 30 m aukštį ir kritome
žemyn, sprogdinome balioną tamsiame kambaryje, kur buvome fotografuojami netikėtu
momentu, vaikščiojome kambaryje, kuriame grindys pasvirusios 45 laipsnių kampu,
pabuvojome skęstančiame laive.ir t.t. Stebėjome, kaip derinant specialiuosius efektus ir
erdvinį vaizdą, sukuriama neįtikėtina realybės iliuzija. Gamtos salėje matėme skruzdėlių
gyvenimą tikrame skruzdėlyne, viščiukų - inkubatoriuje, grožėjomės jūros gyvūnijos pasauliu.
Mokslo muziejaus pasididžiavimas – vienintelis Europoje sferinis planetariumas, kurio
projektorius įtrauktas į Gineso rekordų sąrašą. Stebėjome žvaigždes, planetas. Tuo metu, kai,
lankėmės centre, buvo atvežta Tartu universiteto žmogaus anatomijos paroda.
Apžiūrėję šį įspūdingą mokslo centrą aplankėme Tartu senamiestį: Rotušės aikštę,Senoją
observatoriją, Domo katedros griuvėsius (XIII-XV amž.), “Velnių” ir “Angelų” tiltus, paminklą
Tartu universiteto įkūrėjui švedų karaliui Gustavui II Adolfui, Tartu universiteto pastatų
kompleksą. Pakeliui į namus aplankėme Rujienos pieninę Latvijoje, kur galėjome paragauti
net 15 rūšių ledų. Smagu, kad kelionės metu ne tik susipažinom su kitų šalių istorija ir
kultūra, bet taip pat turėjome galimy bę patys išbandyti įvairius reiškinius ir technikos
išradimus.
Chemijos mokytoja Virginija Kerevičienė
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PUSLAPIS 6

užsienyje
„Gal anksčiau turėjau tinkamiau pasirinkti specialybę?“ – pagalvoja ne vienas abiturientas.
„Rinkdamiesi specialybę gimnazistai padaro labai mažai namų darbų: nepasidomi, kur dirbs, kiek
studijų laiko skiriama teorijai ir praktikai, kokių dalykų mokysis pasirinktoje specialybėje,“ – teigė
kalba.lt studijų užsienyje vadybininkas Nerijus Leškys susitikime su IV-ų klasių gimnazistais. „Jeigu
žmogus studijuoja tai, kas jam nepatinka, jis yra mažiau perspektyvus“. N. Leškys labai pabrėžė išsilavinimo ir kalbų mokėjimo svarbą. Gyvenime labai daug ką galima pasiekti turint išsilavinimą.
Kalbėdamas apie studijas užsienyje kalba.lt vadybininkas sakė, kad reikia pradėti rinktis ne
nuo šalies, o nuo specialybės. Apie 80% Lietuvos mokinių pasirenka studijas Anglijoje. Bakalauro studijos Anglijoje trunka 3 metus, pasirinkti studijuoti galima daugiau kaip 200 universitetų ir koledžų.
Norintiems patekti mokytis į garsius Oksfordo ir Cambridge universitetus, reikia mokytis 10-ukais.
5% Lietuvos abiturientų gali atitikti šiuos reikalavimus. Dar 2 metus Anglijoje galios studijuojantiems
labai palanki studijų paskolų sistema. Paskola gaunama ne iš banko, o iš studijų fondo. Šiemetiniai
III-okai dar galės naudotis paskolos sąlygomis. Po to paskolų sistema keisis. Studijuojant Anglijoje
galima dirbti 20 val. Jeigu studijuodami nedirbtumėte, pragyvenimas Anglijoje kainuotų 2,5 karto
brangiau negu Lietuvoje. Išlaikytas tarptautinis anglų kalbos egzaminas IELTS galioja 2 metus. Stojimas į užsienio šalių universitetus šiais metais jau prasidėjęs.
N.Leškys supažindino su mokymosi sąlygomis Danijoje ir Olandijoje. Danijoje mokslas yra nemokamas. Vyrauja skandinaviškas mokymosi stilius: daugiau praktikos, mažiau teorijos. Studijos
Olandijoje taip pat yra vienos iš pigiausių Europoje (studijų kaina metams 1906 eurai). Renkantis studijas JAV, reikia žinoti, kiek kainuos mokslas (jis yra labai brangus). Tik geri sportininkai gali gauti stipendijas.
Norintys daugiau sužinoti apie studijų sąlygas užsienyje turėtų konsultuotis kalba.lt Alytaus
filiale. Konsultacijos – nemokamos. Į konsultacijas mokiniai turėtų atvykti su tėvais, nes būtent jiems
iškyla daugiausiai klausimų.
M. Kondratavičiūtė,
Profesijos patarėja
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Jaunasis šaulys—Mantas Petkevičius
Jaunosios korespondentės Paulina Kavaliauskaitė ir Emilija Čiginskaitė nutarė pakalbinti jaunąjį šaulį
kuris vykusiose šaudymo varžybose užėmė prizinę vietą. Sveikiname. Ir trumpas pokalbis su būsimu
kariškiu mūsų ištikimiausiems skaitytojams.
1. Papasakok keliais žodžiais apie save.
Esu Mantas Petkevičius, gyvenu Alytuje, man
17m., mokausi IIIa kl.
2. Kaip sugalvojai nueiti į šaulių organizacija?
Patiko šauliu veikla ir tiesiog nusprendžiau
išbandyti ką nors naujo.
3. Kaip sužinojai, kad tokia organizacija yra?
Mamos mokykloj buvo šaulių sąjungos atstovas
ir pasiūlė užsirašyti, kad galečiau važiuoti i
stovyklą.
4. Kiek laiko ten esi?
Beveik pusantrų metų.
5. Ar reikia įdėti daug pastangu kad pasiektum
geriausių rezultatų?
Taip, reikia mokytis teoriją, o paskui viską atlikti praktiškai.
6. Ar vyksta stovyklos, gal galetum apie jas papasakoti?
Vyksta pakopų stovyklos, poilsinės stovyklos.
Pakopų stovyklose mokoma kaip elgtis kare, o
poilsinėse—daugiau pramogų- važiuojame i
„Tarzaniją“, bendraujam su pirmosios pagalbos
žmonėmis: gaisrininkais, narais, policininkais.
Šiemet galėjome skristi lėktuvu virš Alytaus.
7. Kiek žmonių yra grupėje?
Daug. Alytuje iki 50
8. Kokia tavo pakopa?
Trečia.
9. Ar esi patekintas savo pasiekimais?
Taip. Užėmiau 3vt. šaudymo varžybose,
greičiausiai įveikiau kliūčių ruožą.
11. Kaip jūs bendraujete pogrupyje?
Draugiškai,jokių pykčių niekada nebūna.
12. Ar skiri tam daug laiko, kaip suspėji?
Per daug laiko neskiriu. Ketvirtadieniais vyksta
teoriniai užsiėmimai arba šaudom šaudykloj.

14. Ar planuoji ateiti sieti su veikla šaulių organizacijoje?
Taip, norėčiau stoti i Karo akademiją.
15. Ar teko susidurti su traumomis?
Ne.
16. Ar taikomos bausmės, ir ar teko tai patirti?
Taip .Reikia daryt atsispaudimus arba rasyt
eilėraščius. Teko rašyti eilėraštį .
18. Kaip reaguoja tėvai i toki tavo pasirinkima?
Džiaugiasi, palaiko.
19. Ką žinai apie Karo akademiją?
Mokaisi 4m., gali gauti leitenanto laipsnį.

PUSLAPIS 8

Tai įdomu ir naudinga
(Turtingiausio žmogaus Carlos Slimo laiškas jaunimui)
Prieš mažiau nei savaitę įtakingas leidinys “Forbes” publikavo turtingiausių pasaulio
žmonių sąrašą, kurio viršūnėje ketvirtus metus iš eilės atsidūrė Meksikos telekomunikacijų
magnatas ir “América Móvil” didžiausias akcininkas Carlos Slim Helú. Anot šaltinio, jo valdomo turto vertė siekia 73 mlrd. JAV dolerių.
1994-iais metais Carlos Slim buvo pakviestas sakyti kalbą talentingiausiems Meksikos
studentams apie tai, kas jo nuomone, yra svarbiausia gyvenime. Nors praėjo beveik 20 metų,
jo kreipimasis vis dar yra aktualus, o patarimai – vertingi. Perpublikuojame šio verslo lyderio
parašytą laišką:
Rašau jums šį laišką norėdamas pasidalinti savo gyvenimo patirtimi, tikėdamasis, jog tai
prisidės prie jūsų ugdymo, mąstysenos ir gyvensenos, emocinės savijautos, atsakomybės jausmo sau
ir kitiems, brandumo ir, svarbiausia, laimės, kuri turėtų tapti kasdienės egzistencijos rezultatu.
Sėkmė nėra kažko darymas gerai ar net labai gerai, taip pat tai nėra kitų pripažinimas jums. Tai
nėra išorinė nuomonė, o veikiau vidinė būsena. Tai yra harmonija tarp sielos ir jūsų emocijų, kuriai
pasiekti reikia meilės, šeimos, draugystės, autentiškumo bei tvirtų principų rinkinio.
Būti ypatingu, kokie esate jūs, yra privilegija, tačiau tai taip pat susiję su daugybe rizikų, galinčių
turėti įtakos jūsų vertybėms, kurios yra daug svarbesnės nei profesinė, ekonominė, socialinė ar politinė “sėkmė”.
Emocinė stiprybė ir tvirtumas kyla iš vidaus bei padeda išvengti emocijų, kurios gadina sielą: pavydo, nepasitikėjimo savimi, arogancijos, geismo, savanaudiškumo, keršto jausmo, godumo ir
tingumo. Šios savybės yra nuodai, prarijantys žmogų truputis po trupučio.
Kai duodate, nesitikėkite gauti. Rožių aromatas lieka rankose to, kuris jas dovanoja kitiems, sako
kinų patarlė. Neleiskite negatyviems jausmams bei emocijoms kontroliuoti jūsų minčių. Emocinė
skriauda kyla ne iš kitų; ji gimsta ir išsivysto mūmyse pačiuose, mūsų viduje.
Nesipainiokite tarp savo vertybių ir neišduokite savo principų. Gyvenimo kelias yra labai ilgas, tačiau juo keliaujama greitai. Intensyviai ir pilnai išgyvenkite dabartį, neleiskite, jog praeitis taptų
jums našta ir te ateitis būna jums paskatinamoji. Kiekvienas žmogus kala sau likimą pats ir veikia
realybę. Nepamirškite to.
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Gyvenkite su pozityviais jausmais bei emocijomis, antai meilė, draugystė, lojalumas, drąsa,
džiaugsmas, humoro jausmas, entuziazmas, taika, romumas, kantrybė, pasitikėjimas, tolerancija,
išmintis ir atsakomybė. Neleiskite, jog šioms priešingos savybės įsiveržtų į jūsų sielą, te pranyksta
jos iš jūsų minčių kuo greičiau, neleiskite joms užsilikti, ištremkite jas.
Jūs darysite klaidų daugybę kartų, tai normalu ir žmogiška; tačiau stenkitės jas supaprastinti, tuomet priimkite jas, pasimokykite ir užmirškite. Nebūkite valdomi šių klaidų; dangus ir pragaras yra
mūmyse.
Patys vertingiausi dalykai gyvenime nieko nekainuoja: meilė, draugystė, gamta ir tai, ką
žmogus gali pasiekti jų dėka; formos, spalvos, garsai, kvapai, kurie gali mus žavėti tik tuomet, kai
esame emociškai atsibudę.
Gyvenkite be baimės ir kaltės jausmo; baimė yra blogiausias jausmas, kurį žmonės gali turėti, ji silpnina juos, slopina veiksmą ir liūdina. Kaltė yra didžiulė našta mūsų gyvenimams ir mąstysenai.
Kaltė ir baimė dabartį paverčia sudėtinga ir kliudo judėti į priekį. Norėdami atsikratyti jų, pripažinkite kas esate, realybę, nuopelnus bei širdgėlas.
Buvimas užimtu pašalina išsiblaškymą ir problemas, o kai susiduriame su naujomis problemomis, jos dingsta. Tai daro mus stipresnius kasdien. Turime pasimokyti iš nesėkmių, o sėkmės turėtų būti tylūs skatinamieji. Visuomet elkitės taip, kaip diktuoja jūsų sąžinė, nes ji niekada nemeluoja.
Tuomet baimė ir kaltė bus minimali. Neapribokite savęs, gyvenkite su intelektu, siela bei sąmone,
išmokite vertinti ir mėgautis gyvenimu.
Gerai atliktas darbas nėra vien tik atsakomybė pačiam sau ir visuomenei; tai taip pat yra
emocinis poreikis. Pabaigoje mes netenkame visko, paliekame tik savo darbo vaisius, šeimą ir draugus.
Mano geriausi linkėjimai,
Carlos Slim Helú

PUSLAPIS 10

Gimnazijoje atnaujinta dvimetė mokinių karjeros ugdymo integruojamoji programa.
Ji skirta III-IV g. klasių mokiniams. Programos tikslas - įtraukti mokinius į labiau specializuotą
veiklą, padėsiančią jiems pasirinkti būsimą profesiją. Lapkričio mėnesį vykusios matematikų savaitės metu mokiniai galėjo geriau išsiaiškinti savo sugebėjimus ir tiksliųjų mokslų perspektyvas. Jaunųjų matematikų olimpiadose dalyvavo 5 – 8 klasių ir I – IV klasių mokiniai.

Vyko matematikos kūrybinių darbų pristatymas, kompiuterinio piešinio konkursas „
Žiemos fantazija“, teksto greito rinkimo konkursas, III-IV klasių mokiniai matematikos pamokas
vedė pradinukams.
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Matematikų savaitė finišavo išvyka į Kauno technologijos universitetą. Čia mokiniai ne tik
buvo supažindinti su universitetu, bet ir dalyvavo paskaitose: „Matematika ir verslas“,
„Matematiniai galvosūkiai ir paradoksai“. Kovo mėnesį bendradarbiavimas tęsis. Atvyks lektorius iš
KTU.

Ir komisijos nariams, ir mokiniams tikrai buvo puiki proga akis paganyti, naujų idėjų
pasisemti. Na, o dabar teks laukti kitų metų, o su jais kartu ir matematikos savaitės.
Jaunųjų korespndentų komanda

PUSLAPIS 12

Naujas mokytojas - naujos galimybės ir siekiai
Interviu, interviu, interviu... Prisipažinsiu, anksčiau galvojau, kad šis darbas - pernelyg lengvas
ir kad jį sugebėtų atlikti net mažametis vaikas. Klydau. Kai kuriems gali kilti klausimas - kodėl būtent
mokytoja Sandra Kratavičiūtė. Na, naujas mokytojas, noras geriau jį pažinti, o per šią užduotį aš gavau
puikią progą paklausti man rūpimų klausimų. Man patiko imti iš mokytojos interviu, tikiuosi, kad ir jai
patiko atsakinėti.
Taigi jūsų dėmesiui - pokalbis su mokytoja apie mokyklą, darbą, jo pradžią bei praktiškai išsipildžiusią vaikystės svajonę.
1. Kokie Jūsų pirmieji įspūdžiai apie mūsų gimnaziją?
Manau, tai labai graži mokykla. Daug erdvės, graži aplinka, labai didelė, „gyva“ mokykla. Taip pat
vaikai mandagūs ir kultūringi.
2. Papasakokite šiek tiek apie save: kur mokėtės, kiek laiko?
Pirmosios mano studijos buvo Vytauto Didžiojo universitete prieš 10 metų, baigiau ten teologijos bakalauro studijas, mokiausi 5 metus. Po to 2 metus studijavau socialinį darbą magistratūroje, Kauno
technologijos universitete baigiau pedagogiką. Šiuo metu studijuoju psichologiją.
3. Kodėl nusprendėte būti mokytoja?
Galbūt visada norėjosi jauniems žmonėms duoti tai, kas man atrodė labai vertinga. Norėjosi parodyti,
kad tikėjimas yra didelę vertybė.
4. Kodėl sugalvojote dėstyti tikybą mūsų mokykloje?
Tai įvyko atsitiktinai. Aš dėstau tikybą Putinų gimnazijoje, bet man pasiūlė dėstyti ir šioje mokykloje.
5. Ar esate kada nors pagavusi mokinį nusirašinėjantį ar naudojantį „špargalkę“?
Taip, esu. Visada bandydavau pasakyti, kad toks žmogus elgiasi nesąžiningai pats su savimi.
6. Kaip sutariate su kitais mokytojais?
Dar nelabai pažįstu mokytojus, bet su tais, su kuriais bendrauju, sutariu labai puikiai.
7. Koks yra Šv. Benedikto gimnazijos mokinio portretas? Kaip Jums sekasi sutarti su mūsų mokyklos mokiniais?
Mandagus ir kultūringas vaikas. Su mokiniais santykiai puikūs, labai gerai vieni kitus suprantame.
8. Kuo domitės, kai užverčiate dalykinę literatūrą? Kokią paskutinę knygą skaitėte?
Domiuosi mada, grožiu, muzika, literatūra. Paskutinė perskaityta knyga „Popiežiaus Pranciškaus biografija“. Ši knyga man labai patiko.
9. Kokių tikslų turite Šv. Benedikto gimnazijoje?
Sukurti gražius santykius su mokiniais.
10. Ko palinkėtumėte savo mokiniams?
Atrasti tikėjimo grožį gyvenime.

Paulina Kavaliauskaitė ir Emilija Čiginskaitė 8b.
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Paskutinio puslapio istorija
(Smėlis ir akmuo)
Ši istorija pasakoja apie dviejų draugų kelionę dykuma. Jiedu keliavo ir kalbėjosi, bet kelionės
viduryje jie susipyko ir vienas draugas smogė kitam per veidą. Draugas, kuriam smogė susiėmė už
žando ir smėlyje užrašė „ŠIANDIEN MANO GERIAUSIAS DRAUGAS MAN SMOGĖ“ bet nieko
nepasakė.
Draugai ėjo toliau ir priėjo oazę, kurioje nusprendė išsimaudyti, bet draugas, kuriam buvo
smogta, pateko į klampųjį smėlį ir pradėjo grimzti. Žinoma, draugas jį ištraukė. Jis pasėdėjo, nusiramino ir ant akmens užrašė „ŠIANDIEN MANO GERIAUSIAS DRAUGAS MAN IŠGELBĖJO GYVYBĘ”
Tada draugas, kuris prieš tai smogė, o dabar išgelbėjo gyvybę, paklausė: „ Kai aš tau trenkiau,
tu rašei smėlyje, o dabar, kai išgelbėjau tau gyvybę, tu rašei ant akmens. Kodėl?“
Draugas atsakė: „Kai kas nors tave įskaudina, mes turime tai užrašyti smėlyje, kad vėjas, kaip
atleidimas viską ištrintų. Bet kai kas nors tau padaro kažką gero, mes turime tai užrašyti ant akmens,
kad niekada to nepamirštume ir jokie vėjai neišpustytų to prisiminimo.“
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Nori gauti asmeninį „Po Gimnazijos stogu“ laikraščio numerį?.. Tiesiog paprašyk mūsų!
Siųsk savo prašymą šiuo adresu: laikrastis.pgs@gmail.com.
Pasižadame kiekvieną mėnesį pradžiuginti tave
elektronine laikraščio versija.
Taip pat šiuo adresu gali siųsti savo kūrybą,
atsiliepimus apie mūsų darbą ir pasiūlymus.
Iškilo klausimų? Klausk – atsakysime!
Lauksime jūsų laiškų!

„Po gimnazijos stogu“

