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PUSLAPIS 2

Protingai išnaudokite laiką
Mūsų civilizacija aprūpina mus gausybe daiktų, padedančių prarasti ryšį su savimi. Kaskart nubudę ryte gauname po dvidešimt keturias naujutėles gyvenimo valandas. Tiesiog
neįkainojama dovana! Ir galime tas dvidešimt keturias valandas leisti taip, kad jos neštų ramybę,
džiaugsmą ir laimę – mums ir aplinkiniams. Mūsų dienų pasaulis nestokoja veiklių žmonių. Tačiau labai trūksta gebančių mylėti, nešališkų, visą realybę aprėpti pajėgių žmonių.

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!

Jaunųjų korespndentų komanda
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Sveikiname IVb kl. mokinę Beatričę Bankauskaitę, laimėjusią Lietuvos informacinių technologijų konkurso „Bebras" 2-ojo etapo varžybas ir patekusią į
geriausių Alytaus apskrities mokinių ketvertuką.

Jaunųjų korespndentų komanda
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Visi kartu prašykime šv. Joną Paulių II-ąjį užtarimo ir globos rengiantis artėjančioms LJD’15 „Kur
jūsų lobis, ten jūsų širdis“ (Lk 12,
34) Alytuje.

2015 m. birželio 27-28 dienomis Alytuje vyks didelė krikščioniško jaunimo šventė – Lietuvos
jaunimo dienos „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“. Renginio Alytuje metu planuojama sulaukti kelių
tūkstančių jaunuolių iš visos Lietuvos. Taigi jau dabar Lietuvos jaunimo dienų organizatoriai kviečia
pradėti ruoštis šventei ir tam paruošė LJD 2015 pasiruošimo programą.
Jaunimo dienos yra džiaugsmo šventė, kuri reikalauja nueiti tam tikrą kelią, jai pasiruošti. Šiais
metais mums pasiūlyta keliauti per Evangelijos ištrauką, kurioje skamba pagrindinė renginio tema:
„Kur jūsų lobis, ten jūsų širdis“ (Lk 12, 34). Kiekvienas susitikimas gali būti puiki proga atrasti naujų
dalykų apie save, šalia esančius ir Jėzų – didžiausią mūsų lobį.
Programa yra padalinta į devynis susitikimus ir kiekvienas susitikimas turi pagrindinius elementus: aplinkos paruošimą, pasisveikinimą, įvadinę užduotį, Dievo žodį, filmuotus liudijimus, Evangelijos džiaugsmą, misiją kasdienybėje ir kt.
Pagal šią programą yra kviečiamos ruoštis visos grupės, kurios planuoja atvykti į LJD 2015
Alytuje. Programą gauti galima kreipiantis į savo vyskupijos jaunimo centrą (kontaktai apačioje) arba
parsisiunčiant internetu, adresu http://www.jaunimodienos.lt/ljd2015/, skiltyje „Pasiruošimo programa“.
Pavieniai žmonės yra kviečiami prisijungti prie besiruošiančių grupių arba kurti grupeles savo
parapijose, mokyklose, universitetuose ir t.t. Savo grupę užregistruoti galima el. paštu:
info@jaunimodienos.lt. Informacija apie veikiančias grupes bus viešinma Lietuvos jaunimo dienų
tinklapyje http://www.jaunimodienos.lt/ljd2015/ skiltyje „Pasiruošimo grupės“.
Ruoškimės kartu ir susitikime Alytuje!
Jaunųjų korespndentų komanda
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Ir kas gi jūsų gyvybė? Esate garas, kuris trumpam pasirodo ir paskui išnyksta. Jokūbo 4,14
Dievo niekas nestebina. Viskas aplink vyksta pagal Jo sumanymą. Viešpats nori, kad ir jūs
dalyvautumėte to sumanymo įgyvendinime. Velnias šiam pasauliui irgi turi sumanymą. Taigi Dievas
turi savo planą, o velnias - savo. Jums teks nuspręsti, katrą palaikysite, prie kurio dėsitės. Šv. Raštas
skelbia, kad Dievas suteikia žmogui maždaug 70 metų amžiaus, kai kuriems daugiau. Pirmieji penkiolika – tai vaikystė ir ankstyva jaunystė. Maždaug 20 metų žmogus praleidžia lovoje, o per paskutinius
penkerius patiria fizinius sunkumus, kurie smarkiai apriboja jo įprastą veiklą. Vadinasi, lieka vos 30
metų suaugusio žmogaus gyvenimo. Jei dar atmestume visą laiką, kurį skiriame valgymui, mokesčių
skaičiavimui ir panašiai veiklai, greičiausiai susidarytų kokie 15 metų. Tarkim, kad 7 iš jų praleidžiame prie televizoriaus ekrano. Lieka vos 7-8 metai. Laikas išties trumpas! Laikas, kurį galime skirti
Dievui, kūrybai, artimo atvedimui pas Kristų, yra labai trumpas!

Protingai išnaudokite laiką

Dienos malda
Viešpatie

Jėzau,

kiekvieną

man šioje žemėje likusių dienų valandą aš paskirsiu Tau.
Atleisk už visas tas valandas,
kurias paleidau vėjais.

Jaunųjų korespndentų komanda
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Lietuvių kalbos viktorina
„Neie škok žodži o ki še nėje“
Žodžiai, kaip ir daiktai, atšimpa ir nusinešioja.
Juos reikia galąsti,
o prieš ištariant dulkes nušluostyti,
kaip nušluostome juos nuo paveikslo.
Tad kalbėkime tik dideliais
Ir labai švariais žodžiais.
Tokiu Justino Marcinkevičiaus eilėraščio posmu apie žodį buvo pradėta kalbos viktorina
„Neieškok žodžio kišenėje“, kuri įvyko sausio 14-osios popietę. Lavindami, puoselėdami kalbą Alytaus
šv. Benedikto gimnazijos 6-7 klasių mokiniai susirinko netradiciškai pasitikrinti žinias, paskatinti save
kūrybiškiau pažvelgti į kalbos dalykus, ugdyti savo vaizduotę, žadinti savo kūrybines galias. Kalbos
viktoriną organizavo ir vedė lietuvių kalbos mokytoja G. Jasinskaitė-Gurskienė. Mokiniai susitiko ne
tik rungtis viktorinoje, bet, anot mokinių, ir pasibičiuliauti, linksmai ir turiningai praleisti laiką. Komandas sudarė po keturis mokinius, likusieji buvo sirgaliai. Į viktoriną jie atsinešė iš anksto pasigamintus spalvingus plakatus su palaikymo žodžiais ir šūkiais. Komandos pristatė namų darbus - eiliuotus
trumpus prisistatymus, šūkius. Viktorinos dalyviai turėjo įveikti šešiolika užduočių. O sirgaliai, aktyviai palaikydami savo komandas, turėjo išspręsti ir jiems skirtą užduotį. Viktorinos metu mokiniai ne
tik rungėsi, kas sugalvos daugiau žodžių, kuriuos būtų galima skaityti ir iš vieno, ir iš kito galo, paaiškins frazeologizmus ir geriau atliks kitas užduotis, bet ir mokėsi reikšti savo nuomonę, bendrauti ir bendradarbiauti su savo komandos nariais. Komandų atsakymus vertino lietuvių kalbos mokytoja metodininkė R. Baliukonienė ir lietuvių kalbos mokytoja G. Jasinskaitė-Gurskienė.
Mokiniai buvo rimtai nusiteikę kovoti ir nugalėti, parodė visą savo išmintį ir gebėjimus.
Septintokai labai greitai ir šauniai tvarkėsi su užduotimis, beveik vienodai rinko taškus. Sirgaliams aktyviai palaikant azartas didėjo, įtampa augo. Atlikus visas užduotis ir susumavus taškus paaiškėjo, kad
viktorinos „Neieškok žodžio kišenėje“ nugalėtojais tapo 7 klasės mokiniai: I vieta – 7a klasė, II vieta –
7b klasė, III vieta – 7c klasė. Šeštų klasių komandų mokiniai buvo apdovanoti padėkos raštais už dalyvavimą viktorinoje. O 6a klasės komandos „Linksmažodžiai“ sirgaliams padėkos raštas įteiktas už kultūringą palaikymą ir šmaikštų plakatą.

Lietuvių kalbos mokytoja G. Jasinskaitė-Gurskienė
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Lietuvos ateitis
2015 m. sausio 13 d. mūsų gimnazijoje buvo aukojamos šv. Mišios už žuvusius už Lietuvos
laisvę, tradicinių vertybių puoselėtojų sambūris „Spindulys“ (vad. lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irena Leščinskienė) ir mokinių taryba organizavo renginį 1991 m. sausio 13-osios įvykiams atminti,
taip buvo prisidėta prie pilietinių akcijų „Atmintis gyva, nes liudija...“ ir „Neužmirštuolė“.

Lietuvos ateitis – nepriklausomybės kartos rankose
Tikriausiai bene kiekvienas lietuvis žino, kas vyko prieš dvidešimt ketverius metus, kai Lietuvoje buvo mėginama įvykdyti valstybės perversmą – pasitelkus ginkluotąsias pajėgas atkurti Sovietų
Sąjungos komunistų partijos politinę valdžią Lietuvos Respublikoje. Laimei, nesėkmingai.
Tą dieną trylika lietuvių paaukojo savo gyvybes už gimtąją šalį ir daugiau nei 500 žmonių buvo
sužeista. Tai diena, apvainikavusi visas kovotojų už laisvę kovas ir suteikusi mums teisę savarankiškai
valdyti savo valstybę, susikurti gyvenimą tokį, kokio trokštame. Būtent dėl šios priežasties didelė dalis
visuomenės su didžia pagarba prisimena sausio tryliktosios aukas bei jų reikšmę kiekvienam lietuviui.
Tačiau ką galvoja ta jaunoji, taip vadinama, nepriklausomybės, karta, gimusi jau po 1991 metų sausio
įvykių, kuriai netrukus bus patikėta nepriklausomos Lietuvos ateitis?
Į tokį klausimą derėtų atsakyti klausimu: „O ar dažnai kalbama vaikams ir jaunimui, kokie
reikšmingi įvykiai vyko tada, kai jie dar nebuvo gimę, ir kam turėtume būti dėkingi už tai, kad gyvename laisvoje šalyje?“ Jaunoji karta ne taip, kaip vyresnioji, nepatyrė ryškių tautos vienybės akimirkų,
todėl jai būtinas nuolatinis tautinio sąmoningumo ugdymas. Ši karta niekada neregėjo nei karo, nei
okupacijos, nežino, kokias sunkias sąlygas reikėjo iškęsti lietuviams. Mes, jaunoji karta, buvome auginami apsupti palyginti komfortiško gyvenimo, todėl nenuostabu, kad užklupus jaunos valstybės sunkumams išsigąstame ir sutrinkame. Nesuprasdami, kokia iš tiesų buvo šios nepriklausomybės kaina, vis
dar nenoriai imamės tvarkyti valstybės reikalus, geriau renkamės aktyvią emigraciją. Pagaliau ir iškovotoji nepriklausomybė, pasirodo, nėra jau tokia saldi – reikia dirbti ir toliau, nuolat stengtis bei tobulinti savo valstybės santvarką, tačiau ir tai yra be galo sunku, kai tarpusavy nejaučiame vienybės, kai
neturime bendro tikslo.
.
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Vis dėlto situacija nėra tokia bloga, kaip atrodo. Tikrai ne visi jaunuoliai niekina Lietuvą. Mano
manymu, tokia klaidinga nuomonė susidarė vien dėl to, kad jauni žmonės dar neturi pavyzdžio, kaip
jiems derėtų elgtis. Visgi esame pirmieji išaugę nepriklausomoje Lietuvoje, tad emigracija – lyg ir natūralus procesas. Žmonės keliauja, mokosi ar dirba, įgauna patirties, pamato pasaulio: daug išvyksta, bet
nemažai ir sugrįžta. Juk šiuolaikinių technologijų dėka po pasaulį pasklidę lietuviai gali laisvai bendrauti vieni su kitais neprarasdami tautinio tapatumo. Jie netgi didele dalimi prisideda ir prie Lietuvos vardo
garsinimo mokslo, sporto, meno ir kitose srityse. Ne paslaptis, kad daugelis jų puoselėja ir mintis grįžti
į tėvynę.
Tad gal vis dėlto pesimistinės prognozės dėl Lietuvos ateities yra nieko vertos? Juk mūsų jaunimas nėra beviltiškas – jam rūpi tiek valstybinės reikšmės šventės bei pilietinės akcijos, tiek mokslo,
verslo ar sporto aktualijos. Nors ši karta ir nepatyrė tiesioginių kovų dėl bendros šalies gerovės, ji noriai
klauso senelių istorijų apie tremtį, sovietinę priespaudą, Baltijos kelią bei tokias valstybinės reikšmės
dienas kaip Sausio tryliktoji. Ji randa savo, nors vyresnėms kartoms ir ne ypač įprastų, būdų, kaip toliau
puoselėti pagaliau lietuvių tautos iškovotą nepriklausomybę, kaip tobulinti šią valstybę ir kaip vienyti
po visą pasaulį pasklidusią tautą.
Aistė Česnavičiūtė, IIIc kl
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Paskutinio puslapio istorija
(Ateistas ir mergaitė)
Lėktuve Ateistas buvo pasodintas šalia mergatės. Šis kreipėsi į mergaitę “gal nori su manim pakalbėti? taip ir skrydis praeis greičiau.. Mergaitė jau buvo bepradedanti skaityt knygą, tačiau sutiko ir
paklausė “o apie ką mes kalbėsim”? Ateistas “Gal pradėkim nuo to, kad nėra Dievo, nėra nei pragaro,
nei rojaus.. ir kad gyvenimas po mirties neegzistuoja.
Mergaitė sutiko ” tai turėtų būti įdomi tema” “tik leiskit pradžioj man paklausti jūsų vieno klausimo”? ” Elnias, Arklys ir Karvė, visi jie valgo vieną maistą – žolę. Elnias tuštinasi mažais rutuliukais,
Arklys gumulais, o Karvė plokščiais pyragaičiais… Kaip manot, kodėl taip yra?
Šis sutrikęs ir nustebęs tokiu mergaitės intelektu atsakė “Neįsivaizduoju”
Mergaitė jam atsakė ” Ar tu iš tikro jauties kompetetingas kalbėt apie tai kad nėra Dievo, nėra nei
pragaro, nei rojaus.. ir kad gyvenimas po mirties neegzistuoja…. Kai tu nežinai nieko net apie šūdą.
Ir tada ji ėmė skaityt savo knygą.

www.benediktas.org
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