ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJA

“

u
g
o
t
s
s
o
imnazij

„Po g

Rugsėjis, 2015. Nr.: 54

Šiame numeryje:
Laikraščio žodis

2

Lietuvos ateitis

2

Be patyčių

3

Jaunasis reporteris

4

Vaikystės takais

7

Pilkoji masė

8

Mažos tautos didis genijus

9

Auksinė mintis:

Protinis darbas
būtinas kaip ir
fizinis: nepajutęs
nuovargio, nepadarysi pažangos.

PUSLAPIS 2

Laikraščio žodis

Lietuvos ateitis
2014 - 2015 m. m. Šv. Benedikto gimnaziją baigė 69 abiturientai. 38 iš jų įstojo į Lietuvos aukštąsias universitetines mokyklas, 14 mokysis kolegijose, 5 – profesinėse mokyklose. 3 abiturientai išvyko mokytis į užsienį, jų pasirinkimas susijęs su kino industrija, 5 įsidarbino užsienyje. 2 buvę auklėtiniai dirba Lietuvoje, 2 gyvena Lietuvoje, niekur nesimoko ir nedirba.
Smagu, kad 5 mūsų gimnazijos mokiniai rinkosi perspektyvias, su informacinėmis technologijomis
susijusias specialybes, taip pat 2 abiturientai studijuos medžiagų ir nanotechnologijų specialybes. Šių
specialybių poreikis nuolat auga. Tradiciškai daugiausiai dvyliktokų įstojo į Vilniaus universitetą, 9 –
į VGTU, net 5 mokiniai įstojo į Lietuvos sporto universitetą.
M.Kondratavičiūtė,
Profesijos patarėja
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Manau, kad daug kas Lietuvoje žinote nuostabią iniciatyvą "Savaitė be patyčių". Nors labai
pritariu šiai iniciatyvai, tačiau mane tiesiog stingdo žodis "savaitė". Mane lygiai taip pat stingdo, kai
išgirstu kitą sakant: "ko tu taip ardaisi dėl tų patyčių?! Juk visi tyčiojasi, o tas, kuris jas išgyveno, yra
stipresnis!" Nė velnio. Nė velnio, nė velnio, nė velnio. Tas, kuris išgyvena patyčias, yra scarred for
life. Jis niekada nepasieks to, ką būtų galėjęs, jei būtų neišgyvenęs to pragaro.
Lietuvoje patyčias patiria apie 60 proc. moksleivių. Ar suprantate, ką aš čia parašiau? Aš čia
parašiau, kad daugiau, nei pusė Lietuvos vaikų yra žalojami visam gyvenimui. O mes manom, kad jie
bus stipresni?! Facepalm.
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Aplink pasaulį
Spalis jau visai ne už kalnų, o rudeninė nuotaika jau spurda mūsų širdyse. Nauji mokslo metai
pasibeldė į kiekvieno duris. Galbūt dar turite neišsipildžiusių norų? Neįgyvendintų troškimų?
Mes siūlome mokslo metus pradėti tiek linksmai, tiek santūriai. Nuvykti ir pamatyti kur dar
nebuvote ar ko nematėte!
Kviečiame keliauti kartu su mumis ir atrasti dar nematytus gražiausius gamtos kampelius. Ar
esate svajoję apie JAV? Šios rubrikos svečias ne tik svajoja, bet ir buvo gražiausiose pasaulio vietose.
Kviečiame Jus pasiklausyti IIb klasės mokinės Nedos pasakojimo apie JAV.
Vasaros atostogos Šiaurės Amerikoje
Į JAV išsiruošėme šią vasarą, liepos 22d. Keliavome dvi šeimos – mano tėveliai ir sesės bei
sesės vyro šeima. Prieš vykdami perskaitėme Dariaus Čibonio knygą „Svajonės link“, domėjomės
internetinėse svetainėse esančia medžiaga. Visa tai padėjo geriau suprasti, pasirinktą kelionės maršrutą. Svarbiausias visų tikslas buvo pravažiuoti visu Amerikos istoriniu keliu „Route 66“.
Iš Varšuvos (Lenkijos) atskridome į Čikagą (JAV), nes būtent šiame mieste prasideda mūsų
svajonės išsipildymas. Čia praleidome tik dvi dienas, bet pamatėme tikrai daug įdomių dalykų. Nuostabą kėlė dangoraižiai, o Mičigano ežeru ne tik gėrėjomės, bet ir maudėmės jame.
Toliau mūsų laukė St.Louis miestas, čia išvydome vieną iš didžiausių Amerikoje „Vartų Ar-

ką“ sukurtą architekto E. Saarineno. Arkos aukštis siekia 180m.O štai nedideliame Sprinkfield‘o
miestelyje, virtualioje erdvėje, gyvena Simpsonai. Ketvirtoji stotelė – Oklahomos miestas. Čia mes
aplankėme „Nacionalinį Kaubojų ir Vakarų palikimo muziejų“.
Jame įdomu buvo sužinoti ir pamatyti, kaip kaubojai gyveno senovėje. Iš mieste gyvenančių žmonių
sužinojome, kad netoliese yra bulių turgus. Susidomėję, nepaisydami 35 laipsnių karščio, nusprendėme pažiūrėti, kaip viskas vyksta.
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Priartėję pajutome „gerą“ kvapą ir supratome, kad einame tikrai ten. Pamatę išvažiuojančius
sunkvežimius su buliais, sustabdėme vieną ir paklausėme, kas vyksta? Mums pasakė, kad turgus baigėsi
ir parduota „tik“ 15 000 bulių, bet mes nutarėme vis tiek neiti ir pažiūrėti.

Užlipę ant pakylos matėme, kokie šie gyvuliai agresyvūs ir neprognozuojami! Tai buvo įdomus
reginys. Atvažiavę į viešbutį persirengėme ir keliavome į miesto centrą. Ten ,visu kanalu, plaukėme laiveliu ir pamatėme labai įdomių statulų, kurios buvo pastatytos senosioms indėnų gentims atminti. Kita
diena buvo labai karšta todėl, nusprendėme nuvažiuoti atsigaivinti į vandens parką. Toliau keliavome į
Amarilio miestelį. Jame aplankėme žymiąją „Kadilakų rančą“. Nors naktį siautė didelė audra ir
„Kadilakai“ skendėjo vandenyje, mums tai netrukdė įamžinti Lietuvos ir savo šeimų simbolius. Keliaudami į kitą mūsų kelionės tašką Albukerio miestelį, mes sustojome mažajame kanjone, kuris yra vadinamas
„Didžiojo Kanjono Mažuoju Broliuku“. Pamatėme džiungles, pusdykumę ir kanjono galybę. Gerai pasportavę sėdome į automobilius ir išvykome į Albukerkį, kuriame praleidome dvi dienas. Antros dienos
rytą kopėme į kalną, kurio pavadinimas yra „Cibol‘o nacionalinis miškas“, kuriame galėjai sutikti meškų
ir kitų gyvūnų, todėl net šiukšliadėžė buvo taip sumontuota, kad tik žmogus sugebėtų atsidaryti, o ne
meška. Holbroko miestelyje stabtelėjome pernakvoti, bet teko pabūti meksikinių šokių koncerte. Aš,
dalyvaudama konkurse laimėjau visai mūsų kompanijai jų gamintą pyragą! Ryte iškeliavome į patį
įspūdingiausią mūsų kelionės tašką „Grand Canyon“ („Didįjį Kanjoną“).
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Tik atvykę mes smagiai pasivažinėjome, mėgavomės kanjono spalvų įvairove ir laukėme
saulėlydžio. Kitą rytą, mes, patys ištvermingiausi, kėlėmės labai anksti ir ėjome į žygį, žemyn į kanjoną.
Buvome prisiskaitę, kad kuo žemiau leidiesi, temperatūra pakyla 10 laipsnių, tai mus truputėlį gąsdino,
bet pasitaikė labai geras oras ir eidami žemyn matėme vieną reginį, bet kai kilom į viršų šešėlis buvo
pasislinkęs ir atsivėrė vaisai kitoks vaizdas! Tai buvo be galo nuostabu! Kitą rytą skridome mažu lėktuvėliu, kuris mus apskraidino aplink visą kanjoną. Pagaliau sėdę į automobilius išvažiavome į St. Monica
miestą, kur baigėsi mūsų kelias.
Po to aplankėme dar Las Vegas‘ą ir Los Angel‘ą, čia jautėmės lyg būdami „Holivudiniuose“
filmuose. Šios įspūdingos vasaros atostogos,
praleistos JAV, padėjo pažinti ne tik Šiaurės
Amerikos geografinį kontekstą, ekonomiką,
kultūrinį gyvenimą, bet ir istorinę praeitį. Mūsų
kelionės

rezultate

aplankytos

8

valstijos:

Ilinojus, Misuris, Oklahoma, Teksas, Naujasis
Meksikas, Arizona, Nevada ir Kalifornija! Mūsų
kelionės daina buvo (https://www.youtube.com/
watch?v=W9QBy6D1q5I).

Neda Karalevičiūtė, IIb
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Vinco Mykolaičio - Putino vaikystės takais
Šių metų rugsėjo 22d. mūsų gimnazijos tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio ,,Spindulys“ nariai,
vadovaujami lietuvių kalbos mokytojos metodininkės Irenos Leščinskienės, kartu su gimnazijos direktoriumi
Vytautu Bigaila bei gimnazijos bibliotekininkėmis Astra Matažinskiene ir Renata Šatiene lankėsi Pilotiškėse,
rašytojo Vinco Mykolaičio-Putino tėviškėje.
Šis vienas ryškiausių XX a. lietuvių kūrėjų, skaitytojams geriausiai žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais bei psichologiniu intelektualiniu romanu ,,Altorių šešėly“. Rašytojas gimė 1883 m. Pilotiškėse (Prienų
rajonas), nedidelėje kaimo sodyboje, kuri ir šiandien mielai atveria duris lankytojams, besidomintiems V. Mykolaičio-Putino asmenybe ir biografija. Sodyboje mus priėmęs rašytojo brolio anūkas supažindino su namais,
papasakojo apie garsųjį giminaitį.
Pasidairę jaukioje gryčioje ir pavaikštinėję po sodelį, užkopėme į netoliese esantį Aušrakalnį, ant kurio,
kaip pasakojama romane, pasimelsti ar tiesiog pabūti vienumoje dažnai ateidavo Liudas Vasaris, o galbūt įkvėpimo ieškodavo ir pats Vincas Mykolaitis-Putinas. Čia gėrėjomės atsivėrusiu gamtovaizdžiu, skaitėme eilėraščius iš poezijos rinkinio ,,Tarp dviejų aušrų“. Grįžome patenkinti kelione, geriau susipažinę su Vinco Mykolaičio-Putino biografija bei jaunystės aplinka, turėjusia įtakos rašytojo vėlesniam gyvenimui, asmenybės formavimuisi bei kūrybai.
Už kelionės transporto organizavimą norime padėkoti bibliotekininkei Astrai Matažinskienei, o už jos
finansavimą gimnazijos direktoriui Vytautui Bigailai.

Aleksandra Ivanauskaitė, IVc klasės mokinė, tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio ,,Spindulys“ narė
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Pilkoji masė:
gimnazi jos stilius
Vaikščiodama mokykloje pastebėjau, kad yra mokinių kurie atrodo tarsi nulipę nuo podiumo, ir
iškart atėję į mokyklą. Sakysite, kad jie ateina be uniformų! Atvirkščiai, tai žmonės kurie dėvi mokyklinį švarką. Beto nepamirškite, kad šypsena paverčia bet kokį žmogų stilingą.
Taigi šiek tiek apie pilką spalvą. Pilka spalva - neutrali, visapusiškai harmoninga, reiškianti
pasitenkinimą. Ši spalva simbolizuoja viltį, draugiškumą. Iš esmės pilka yra neutrali spalva: nei tamsi,
nei šviesi, todėl visiškai neturinti stimuliuojančių ar psichologinių tendencijų.
Na, o ką mano mūsų gimnazijos moksleiviai apie mūsų uniformas, atlikome apklausą, ir štai
rezultatai jums mieli „Po gimnazijos stogu“ bendruomenės skaitytojai.

Ką manote apie gimnazijos uniformas?
Neprieštarauja
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Apklausus 220 mokinių paaiškėjo: Mes mėgstame savo uniformas! O populiariausi atsakymai apie
uniformas skambėjo taip:


Labai gerai, visi vaikštome tvarkingi. (Mantė)



Nereikia galvoti ką rengtis (Rugilė)



Patinka, visi lygūs (Akvilė)



Gerai, kad jos yra (Smiltė)



Patinka uniformos, negražu kai ateina su treningais (Rokas)



Galima būtų nešioti vieną dalį (Vakarė)



Būtų gerai jei reikėtų nešioti tik vieną dalį (Liučija)
Emilija Čiginskaitė ir Paulina Kavaliauskaitė Ib
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Mažos tautos didis genijus
2015-09-25 mūsų gimnazijoje buvo paminėtos mūsų mažos tautos didžio genijaus Mikalojaus
Konstantino Čiurlionio 140-osios gimimo metinės. Daugeliui gerai žinomi jo dailės darbai ,,Rex“,
,,Karaliai“, simfoninės poemos ,,Miške“, ,,Jūra“, bet tik retas yra girdėjęs apie M. K. Čiurlionio filosofinę poeziją, išreikštą laiškuose žmonai.

Autoriaus muzikinis ir literatūrinis palikimas buvo perteiktas įdomia lietuvių kalbos mokytojos
metodininkės Irenos Leščinskienės ir tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ narių sukurta kompozicija. Šiuolaikinė gimnazijos salė buvo užpildyta atsiminimais ir žiūrovų mintis nunešė į
XX a. pradžią. Skaitovai dėvėjo tuometinius drabužius, skaitė M. K. Čiurlionio laiškų ištraukas, deklamavo Sofijos Kymantaitės-Čiurlionienės eilėraščius. Muzikinį foną sudarė kompozitoriaus provaikaičio profesoriaus Roko Zubovo atliekami kūriniai fortepijonui bei jaunių choro (vadovė muzikos
mokytoja metodininkė Loreta Mockuvienė) atlikta daina ,,Oi, giria gira“.

Renginys pasižymėjo savo pakilia atmosfera ir subtiliomis detalėmis, kurios perteikė M. K.
Čiurlionio kūrybos įvairiapusiškumą, jautrumą. Tai buvo nepaprastai įdomi neformali pamoka, padėjusi gimnazistams susipažinti su dar nežinomomis menininko kūrybinio gyvenimo detalėmis.

Elena Augusta Victoria Reckevitz, IIIb klasės mokinė, tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ narė.
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Dienos malda
Viešpatie Jėzau, kiekvieną man šioje
žemėje likusių dienų valandą aš
paskirsiu Tau. Atleisk už visas tas
valandas, kurias paleidau vėjais.
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