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Linksmų šv. Kalėdų ir sėkmingų 2015
metų.

Auksinė mintis:
Kalėdos tai ne dovanų
dovanojimas. Tai
laimės suteikimas
kitiems žmonėms, padedant jiems per savo
buvimą pajusti Dievo
artumą.

PUSLAPIS 2

Budėkite! Jis ateina!
Budėkite! Jis ateina! Ateina atnešti malonės ir ramybės nuo Dievo Tėvo (plg. I Kor 1,3).
Laikas įtikėti, kad Dievas – Meilė - įsikūnija mūsų gyvenime. Mylėkime! Mylėkime visa
širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Dievas duoda mums aukso taisyklę: tad visa, ko norite, kad
jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite (Mt 7, 12). Tai gražiausia dovana, kurią mes
galime padovanoti ne tik mūsų artimiesiems, bet ir visiems, kuriuos kasdien sutinkame.
Su Šv. Kalėdom, artėjančiais Naujaisiais metais Jus, brangūs gimnazijos darbuotojai, mokiniai, tėveliai, sveikina gimnazijos administracija ir Gimnazijos taryba.

Jaunųjų korespondentų komanda
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PUSLAPIS 3

Mūsų krepšininkai antri mieste!
Druskininkų savivaldybė kartu su Alytaus miesto ir rajono, Lazdijų rajono savivaldybėmis
jau aštuntus metus organizuoja analogų šalyje neturinčias Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybas. Šiemet varžybose dalyvauja 35 Alytaus miesto ir rajono, Druskininkų, Lazdijų rajono savivaldybių bendrojo ugdymo mokyklos.
Šio projekto tikslas - ne tik išaiškinti stipriausias Alytaus apskrities bendrojo ugdymo mokyklų klasių krepšinio varžybų komandas, perspektyviausius žaidėjus, bet ir populiarinti krepšinį, skatinti moksleivių tarpusavio draugiškumą ir klasės - vieningos komandos- atstovavimą savo mokyklai.
2014 m. gruodžio 16 d. Alytaus sporto ir rekreacijos sporto arenoje vyko antrojo etapo – Alytaus miesto finalinės rungtynės tarp Alytaus Putinų gimnazijos (komandos mokytojai Antanas Makštutis ir Gintaras Kličius) ir Alytaus šv. Benedikto gimnazijos (mokytojas Vygantas Jezukevičius)
komandų. Rungtynės baigėsi 79:67 Putinų gimnazijos pergale.
Jaunųjų korespondentų komanda

PUSLAPIS 4

Pasaulinės AIDS dienos „Protmūšis“

Gruodžio 1-oji—Pasaulinė AIDS diena. Šv. Benedikto gimnazijos bendruomenė prisijungė prie Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro organizuojamo protų mūšio iniciatyvos „AIDS: geriau
žinoti". Mokinių tarybos nariai gruodžio 1 d. kiekvienam atvykusiam į gimnaziją įsegė po AIDS simbolį- raudoną kaspiną. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Vaškelytė ir socialinė pedagogė metodininkė A. Sakalauskienė suorganizavo viktoriną- Pasaulinės AIDS dienos „Protmūšis“.
Dalyvavo iš Ia, Ib, IIa, IIb ir mokinių tarybos mokinių sudarytos penkios komandos,
kurios ne tik atsakinėjo į 15 sudėtingų klausimų, bet ir išklausė informaciją apie AIDS. Šiame renginyje buvo ugdomas mokinių tolerantiškas požiūris į žmogų nešiojantį ŽIV virusą. Pirmą vietą laimėjo mokinių tarybos narių komanda, kuri gruodžio 9 d. vyko į Jotvingių gimnaziją varžytis su kitų mokyklų mokiniais. Labai džiaugiamės, kad Alytaus šv. Benedikto gimnazijos mokinių tarybos narių
komanda laimėjo pirmą vietą Alytaus mieste. Mokiniai buvo apdovanoti Visuomenės sveikatos biuro padėkos raštais ir dovanomis.
Jaunųjų korespondentų komanda
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PUSLAPIS 5

PUSLAPIS 6

Tai įdomu ir naudinga
Kaip savanor ystė padeda pasirinkti profesiją?
2014 m. gruodžio 3 dieną Alytaus šv. Benedikto gimnazijoje vyko viktorina, skirta tarptautinei Savanorystės dienai, minimai gruodžio 5 d., ją surengė Savanorių Ambasadorių Tinklo atstovai.
Jauno žmogaus pečius dažnai slegia sunki atsakomybės už savo ateitį našta. Jau gana anksti
iš jo reikalaujama tiksliai žinoti, kuo norima tapti užaugus bei kokią profesiją pasirinkti. Tačiau ar
tokiame amžiuje, kai dar tik pradedama realiai suvokti save, kai nerūpestingo gyvenimo džiaugsmai
dar ne visai išsisklaidę, tikrai galima visuomet priimti tinkamą sprendimą. Rinktis neapgalvotai –
neabejotinai rizikinga. Tad viena geriausių išeičių tokiais atvejais – savanorystė.
Apie savanorystę mūsų visuomenėje girdima gana dažnai. Ir visai ne be reikalo – savanoriška veikla užsiimantis jaunas žmogus turi visapusiškas galimybes išbandyti save naujose, dažnai neįprastose aplinkose, atliekamų užduočių ir bendravimo dėka atrasdamas, tobulindamas ir realizuodamas save. Tai puiki priemonė, padedanti pasirinkti profesiją, kadangi vienas pagrindinių savanoriškos veiklos ypatumų yra tas, kad savanorį visuomet lydi profesionalų pagalba, teikiama savanorišką
veiklą organizuojančių ir administruojančių organizacijų specialistų. Jie padeda savanoriui susiorientuoti savyje ir aplinkoje, įvertinti situaciją, suvokti savo poreikius, gebėjimus, galimybes, spręsti
iškilusius sunkumus ir sėkmingai tobulėti. Nederėtų pamiršti, kad savanoriai taip pat yra dažnai laukiami įvairiose įstaigose ir bendrovėse, tad mokinių neryžtingumas ir abejonės dėl savo gebėjimų ir
tariamojo „įžūlumo“ pilnaverčių darbuotojų atžvilgiu yra vienintelės kliūtys įgyti vertingos patirties
savo ateities karjeros krypčiai. „Jei žmogus, moksleivis, yra veržlus, nori dirbti, nori rezultatų, mes
priimame tokius, suteikiame galimybę jiems augti kaip profesionalams“, – teigia kirpyklos ir grožio
salono savininkė Nijolė Cimermanienė. Taigi, savanorystė mokiniams – tai galimybė įgyti patirties
tam tikroje srityje, pažinti save ir tvirčiau nuspręsti, kokią profesiją rinktis ateityje.
Savanoriaujančiam žmogui taip pat lengviau įsidarbinti, įstoti į universitetą ar kitą aukštojo
mokslo įstaigą, nes savanorystė suvokiama kaip produktyvus laiko leidimas: tuo metu yra suvokiamas veiklos pobūdis, karjeros perspektyvos, plečiamas akiratis. Taip įrodoma, jog žmogui rūpi ne
tik asmeninis gyvenimas, bet ir aplinkiniai, jų rūpesčiai.
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PUSLAPIS 7

Panašia patirtimi gali pasidalinti ir vienų gyvūnų globos namų savanorė Agilė: „Būtent tokia
patirtis padėjo lengviau susirasti pirmąjį darbą. Darbdaviai išties vertina savanorišką veiklą, kadangi
ji parodo, jog žmogus turi aukštesnių siekių nei tik gauti piniginį atlygį už darbą.“ Ne paslaptis, kad
universitetai priimdami studentus juos vertina ir pagal tai, ar buvo pertrūkio metai tarp mokslų, ar
buvo savanoriauta. Net ir mokslininkai siūlo padaryti metų pertrauką ir susivokti gyvenimo kelyje.
Tokie studentai yra brandesni, geriau žino, ko nori ir kaip tai pasiekti. Yra labiau motyvuoti, organizuotesni.
Tad savanoriai, kaip jau minėjau, lengviau įstoja į aukštąsias mokyklas bei lengviau įsidarbina – tai padeda ne tik geriau realizuoti save, bet ir tvirčiau pasirinkti savo gyvenimo kelią.
Taigi, savanoriaudami mokiniai įgyja neįkainojamos patirties: gauna patarimų iš kvalifikuotų
specialistų, susipažįsta su įvairiais žmonėmis, atranda save, tobulina įgūdžius, formuoja tikslus.
Jiems ne tik lengviau suprasti save ir siektinus tikslus, bet ir įstoti į aukštojo mokslo įstaigas bei įsidarbinti. Tereikia žengti pirmą žingsnį – skambinti, klausti, domėtis – savanoriauti.
Aistė Česnavičiūtė, IIIc kl.

PUSLAPIS 8

„Išbandyk profesiją“ 2014
Mykolo Romerio universitete gruodžio 5 d. moksleiviams ir mokytojams iš visos Lietuvos
buvo rengiamas didžiulio populiarumo kasmet sulaukiantis renginys „Išbandyk profesiją“.
Gruodžio 5 d. vyko renginio „Išbandyk profesiją“ atidarymas. Jame dalyvavo 29 mūsų gimnazijos
mokiniai.
Renginio tikslas – interaktyviai pristatyti įvairias specialybes, būsimas profesijas.
Mokiniai ir mokytojai turėjo galimybę pasirinkti, kokios patinkančios profesijos pristatyme ar mokymuose jie norėtų dalyvauti. Šių metų naujovė – moksleiviams sudaroma galimybė susipažinti su keliomis profesijomis, vienu laiku dalyvauti vienam pristatyme, kitu laiku – kitame.
MRU siūlė rinktis šių profesijų pristatymus:
Auditoriaus - buhalterio;
Dalykinės (teisės, verslo) užsienio kalbos specialisto;
Ekonomisto - bankininko;
Gido;
Informatiko;
Komunikacijos specialisto;
Laisvalaikio renginių organizatoriaus;
Politiko;
Psichologo;
Socialinio darbuotojo;
Socialinio pedagogo;
Šiuolaikinio vadovo;
Tarptautinių ryšiu konsultanto;
Teisininko (advokato, prokuroro, teisėjo);
Teisininko ir bausmės vykdymo institucijų pareigūno;
Teisininko ir muitinės pareigūno;
Valstybės tarnautojo;
Verslininko;
Vertėjo, redaktoriaus.
Tuo pačiu metu mokytojai dalyvavo mokymuose tema: „Streso valdymas: patarimai mokytojams",
kuriuos vedė MRU Edukologijos ir socialinio darbo instituto profesorius dr. Gediminas Navaitis.
Renginys buvo labai gerai organizuotas, patiko mokiniams ir mokytojams.
Geografijos mokytojas
Modestas Raudonis
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PUSLAPIS 9

Paskutinio puslapio istorija
(Kas yra dvasia?)
Kartą anūkas atėjo pas senelį ir paklausė:
– Kas yra dvasia?
Senelis papasakojo jam istoriją, girdėtą dar iš jo
paties senelio:
– Sako, kad žmoguje gyvena trys «Aš», kurie palaiko ir kreipia jį visą gyvenimą.
Pirmasis «Aš» — Šaltas. Jį mato visi tave supantys
žmonės. Antrasis «Aš» — Šiltas. Jį mato tik patys
artimiausi tau žmonės.
Pirmas ir antras visada pešasi dėl to katras valdys
žmogų, o jų barniai sukelia mumyse abejones ir
baimes. Ir tik trečiasis «Aš» gali tuos du sutaikyti.
Jo nemato niekas. Kartais mes net neįtariame apie
jo egzistavimą, bet jis visada su mumis.
- Niekada apie juos negirdėjau, — pasakė anūkas.
Senelis nusišypsojo ir atsakė:
– Pirmasis «Aš» — tai Protas. Jei būna jo viršus,
tai žmogus tampa racionalus ir šaltas. Antrasis
«Aš» — tai Širdis. Jei laimi ji, mes tampame naivūs. Tada mus lengva sužeisti ir apgauti. Trečiasis
— Dvasia. Tik ji geba rasti tarp tų dviejų mumyse
darną.
Jaunųjų korespondentų komanda
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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“

