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Tai, kaip žvelgiate į šį pasaulį, kaip
save vertinate ir įkainojate, didele
dalimi priklauso nuo aplinkos. Visą
jūsų karjerą keis, formuos ir lipdys
aplinkybės, žmonių, su kuriais kasdien bendraujate, būdas.
Orison Swett Marden
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Žmogui niekas
nėra taip
nepakeliama kaip
visiška ramybė, be
aistrų, be reikalų,
be pramogų, be
veiklos.
(Blezas Paskalis)
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Laikraščio žodis

Laikraščio kūrybinė grupė
Vyr. redaktorius: Modestas Raudonis
Maketuotojai: Jaunųjų korespndentų komanda
Korespondentai:
Čiginskaitė Emilija ir Kavaliauskaitė Paulina Ib; Aleksandrovaitė
Roberta, Kazlauskas Hubertas, Kerevičiūtė Viktorija, Miliauskaitė Neda, Petkevičius Mantas,
Stanytė Orinta, Vaičaitis Karolis IVa, Palubinskaitė Rugilė.
Iliustratoriai: Jaunųjų korespndentų komanda
Vadovas: Vyresnysis geografijos mokytojas Modestas Raudonis
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PUSLAPIS 3

Jauniausia pasaulio moterų čempionato dalyvė
Alytaus šv. Benedikto gimnazijos abiturientė Ieva Šuopytė
Jauniausiai pasaulio oro balionų čempionato dalyvei I.Šuopytei – aštuoniolika, ji
pateko į geriausių pasaulio piločių dešimtuką. Tačiau iš tikrųjų sportininkei labai pasisekė: pasaulio moterų čempionatas Birštone nesutapo su brandos egzaminų sesija. Birželio pradžioje, kai Alytuje vyko Lietuvos oro balionų čempionatas, Ieva dalyvavo
varžybose, bet kartu laikė labai svarbius egzaminus. Susikaupti ties skaičiais Ievai nesutrukdė į padangę matematikos egzamino metu pakilę balionai, tik bendramoksliai
Šv. Benedikto gimnazijoje klausė: „Kodėl tu neskrendi?“
Jaunoji oreivė pasirinko su menais susijusias studijas, tačiau sėkmingai išlaikė ir
matematikos valstybinį brandos egzaminą, o į Lietuvos čempionato spaudos konferenciją ankstų rytą prieš egzaminą atėjo vilkėdama gimnazijos uniforma – užduotis išklausė, nors skristi ir negalėjo.
Ačiū Tau, Ieva, už gimnazijos garsinimą!

PUSLAPIS 4

Alytaus miesto teatre pasveikinti abiturientai valstybinių brandos egzaminų gavę aukščiausius – šimto
balų įvertinimu.
„Džiugu, kad toks gausus būrys pasiekė tokį gražų tikslą, ir aš tikiu, kad tai padės jums gyvenime. Jis
įdomus, bet nelengvas. Niekas jūsų nelauks išskėstomis rankomis, viską teks pasiekti patiems. Ir tai, ką jūs pasiekėte dabar, jums padės. Noriu palinkėti, kad jūs kaip ir iki šiol rodėte savo charakterį besimokydami, taip lygiai ir
gyvenime tikslų siektumėte ryžtingai, nesiblaškytumėte", - sveikindamas abiturientus sakė Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius. Miesto vadovas padėkojo pedagogams už abiturientams suteiktas žinias
ir tėveliams už jų rūpestį žinių siekiančiais vaikais.
Alytaus miesto savivaldybės meras V. Grigaravičius ir administracijos direktoriaus pavaduotoja Silvija
Peštenienė abiturientų tėveliams įteikė padėkos raštus, o 100 balų gavusiems abiturientams 50 Eurų premijas.
Abiturientus, mokytojus ir tėvelius pasveikino ir Lietuvos Respublikos Seimo narys Kęstutis Daukšys: „Šiandien
jūs pabaigėte vieną gyvenimo etapą ir pasiekėte puikių rezultatų – gavote šimtukus. Kuo didžiausios sėkmės jums
gyvenimo vandenyne, teisingų sprendimų ir didžiausių pasiekimų ateityje". Seimo narys K. Daukšys du ir daugiau šimtukų gavusiems abiturientams įteikė Seimo Pirmininkės Loretos Graužinienės pasirašytus padėkos raštus.
Sveikiname Alytaus šv. Benedikto gimnazijos abiturientus:
po du šimtukus gavusius Gretą Krantz, Tomą Smolską, Pauliną Burzdikaitę
ir po vieną šimtuką gavusius Godą Degėsytę bei Liną Raičinskį.
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Medaliai už Alytaus miesto garsinimą!!!
Tradiciškai pirmosios Alytaus miesto šventinės dienos rytą į Alytaus miesto savivaldybę sugužėjo
mokiniai – čia apdovanoti dalykinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių laimėtojai ir juos parengę mokytojai.
„Nuolatinis judėjimas visuomet duoda rezultatą, todėl man labai džiugu matyti, kad jūs tobulėjate,
labai rimtai ruošiatės gyvenimui ir drąsiai judate pirmyn. Tokiu būdu jums atsiveria daug perspektyvų.
Šiandien sveikindamas su pasiektais rezultatais linkiu kuo geriausios kloties tolesniame gyvenime, o jis yra
nelengvas, bet labai įdomus. Ačiū mokytojams, padėjusiems jums susiorientuoti, motyvavusiems Jus. Didžiausios sėkmės visiems", – linkėjo Alytaus miesto savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.
Alytaus miesto mero pavaduotoja Valė Gibienė, kartu su miesto meru įteikdama medalius už Alytaus miesto garsinimą, palinkėjo, kad su kiekvienais metais reikėtų vis didesnės salės šiam renginiui – apdovanojamų mokinių būtų vis daugiau.

PUSLAPIS 6

Vilniaus jėzuitų gimnazija organizavo pirmąsias Lietuvos katalikiškų mokyklų sporto žaidynės „MAGIS“. Žaidynės vyko birželio 6-8 d. VJG stovyklavietėje Guopstų kaime. Penkių gimnazijų komandos varžėsi futbolo, tinklinio, krepšinio, šachmatų ir kroso rungtyse. Žaidynėse dalyvavo
Vilniaus jėzutų, Kauno jėzuitų, Vilniaus „Versmės“, Alytaus šv. Benedikto ir Kretingos pranciškonų gimnazijos.

Sveikiname Alytaus šv. Benedikto gimnazijos komandos
narius iškovojus antrąją vietą.
Alytaus šv. Benedikto gimnaziją atstovo:
Merginų komanda:
1.

Dirsytė Gabija (IIa)

2.

Masionytė Kristina (Ib)

3.

Kavaliauskaitė Paulina (Ib)

4.

Savickaitė Brigita (IIb)

5.

Putriūtė Lina (IIIa)

6.

Aliulytė Rūta (IIIa)

Vaikinų komanda:
1.

Kerevičius Dominykas (Ia)

2.

Janavičius Deimantas (IIa)

3.

Velička Gustas (Ib)

4.

Būdava Karolis (IIIa)

5.

Šerkšnas Tomas (Ia)

6.

Jurčiukonis Tadas (Ia)

Komandos vadovas: kūno kultūros mokytojas
metodininkas Vygandas Jezukevičius
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Jaunųjų matematikų mokykla
Gegužės 31 dieną Šv. Benedikto gimnazijoje vyko pirmasis susitikimas su Alytaus jaunųjų matematikų mokyklos 9-10 klasių mokiniais. Apie mokyklos būsimą veiklą, prioritetus kalbėjo matematikos mokytoja ekspertė Jolanta Pacevičienė. Pristatė būsimus AJMM mokytojus: matematikos mokytoją ekspertę Liną Račkienę, matematikos mokytoją metodininką Kęstą Račkį, matematikos mokytoją
metodininkę Angelę Grigonienę ir kitus. Renginio dalyvius pasveikino Alytaus šv. Benedikto gimnazijos direktorius Vytautas Bigaila ir Dainavos pagrindinės mokyklos direktorė Edita Matulevičienė.
Mokiniai susipažino dalyvaudami protmūšyje, kurį vedė entuziastingasis V. Garbenčius. Komandų dalyviai sprendė galvosūkius, atliko įdomias užduotis.
Alytaus jaunųjų matematikų mokykloje bus siekiama pagilinti matematikos žinias, praplėsti
matematikos akiratį, bendradarbiauti su universitetų ir aukštųjų mokyklų dėstytojais.
Karolina Komičiūtė, 8a klasės mokinė
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Abiturientams – linkėjimai nepradingti
Amerikos dangorai žiuose
„Didelės laimės jums. Nepradinkite plačiuose Europos vieškeliuose ir Amerikos dangoraižiuose. Žinokite, kad esate reikalingi savo kraštui“, - sveikindamas Alytaus šv. Benedikto gimnazijos keturioliktos laidos abiturientus per brandos atestatų įteikimo ceremoniją linkėjo gimnazijos direktorius
Vytautas Bigaila.
Iš viso buvo įteikti 68 brandos atestatai. Kartu su jais buvo išdalintos ir padėkos už kitus pasiekimus garsinant gimnazijos vardą. Salėje susirinko tiek abiturientus norinčių pasveikinti artimųjų ir
draugų, kad ne visiems užteko vietos atsisėsti.
„Nors ši laida tarsi ir nebūtų išskirtinė, bet ji ypatinga tuo, kad tarsi fiksuoja gimnazijos dvidešimtmetį, kurį minėsime šį rudenį spalio mėnesį“, - sakė valstybinių brandos egzaminų rezultatus aptaręs ir dar kartą šimtukininkus pasveikinęs V. Bigaila. Direktorius dėkoju tėvams ir puikiai abiturientus
paruošusiems mokytojams.
Pasipuošusiems, pasitrempusiems ir gerai nusiteikusiems abiturientams nebijoti svajoti, atkakliai siekti savo tikslų, būti drąsiems, nebijoti klysti, tikėti savimi ir tuo, ką daro, linkėjo Seimo narys
Julius Sabatauskas.
Šviesių spalvų gyvenimo kelyje ir mokėti jomis dalintis su kitais linkėjo ir Alytaus Šv. Kazimiero parapijos klebonas, kunigas Darius Vasiliauskas.
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Aš pažinau karalių tavyje...
Jau daug metų mūsų gimnazija džiaugiasi ir didžiuojasi turėdama tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrį „Spindulys“. Kasmet jo gretas papildo nauji bendraminčiai, vis dėlto išsiskyrimų neišvengiama. Šiais metais mokyklą baigia didžioji dalis spinduliečių, todėl buvo parengta paskutinioji jų
kompozicija pagal Vytauto Mačernio eiles. Gegužės 23d. klasės valandėlės metu gimnazijos bendruomenė susirinko atsisveikinti su „Spindulio“ abiturientais.
Gyvenimas daug atima, bet dar daugiau jis duoda.
Gyvenimas naktis, bet jos skliautai žvaigždėti.
Paskutinioji XIV laidos sambūrio narių kompozicija sujaudino ne tik pačius dalyvius, bet ir
žiūrovus – ne vienas plojo atsistojęs. Taip buvo pagerbti išeinantys. Nepamiršta padėkoti ir jų vadovei:
nuoširdus apkabinimas ir gėlės – didžiausios padėkos įrodymas.
Dar kartą širdingai ačiū, mokytoja!
Gabrielė Krisiulevičiūtė, tradicinių vertybių puoselėtojų sambūrio „Spindulys“ narė, abiturientė
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Dievo dovana
Sapnas ” Kartą žmogus susapnavo, kad pateko į parduotuvę, kurioje už prekystalio stovėjo pats
Dievas.
– Ką galėčiau čia nusipirkti? – paklausė žmogus.
– Visko, ko tik panorėsi,- atsakė visagalis.
– Tada norėčiau gauti laimės, džiaugsmo, meilės, – išpoškino žmogus.
– Palauk, aš tuoj, – tarė Dievas ir nusisukęs ėmė kažką berti į popierėlį.
– Kas tai? – paklausė žmogus, kai Dievas jam atkišo popieriaus gniužulėlį.
– Tai viskas, ko tu prašei. Matai, čia sėklos,… ką sėsi savo gyvenimo kelyje, tas ir užaugs, ir džiugins tave,- paaiškino Dievas.”

www.benediktas.org
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