Spindulys
Gižų Kazimiero Baršausko mo kykla -daugiafunkcis centras

L a i ko ratas
Per pastaruosius kelis mėnesius mūsų mokykloje įvyko nemažas kiekis įdomių renginių ir
netradicinių dienų, tačiau trumpai apžvelgsime pačius svarbiausius mokyklos gyvenimo
momentus.
Rugsėjo mėnesį ikimokyklinio
ir priešmokyklinio ugdymo auklėtiniai su jų vadovais aplankė
prof. Kazimiero Baršausko tėviškę. Dalyvavome judriosios
zumbos pertraukėlėse, kurias
mūsų mokiniams vedė Savanorių klubo narės Gabija ir Viltė.
Taip pat šį mėnesį vyko 1–4 klasių mokinių kuprinių svėrimo
akcija ,,Mokyklinė kuprinė. Ar
ne per sunki?“
Mėnesio pabaigoje šešios
mūsų mokyklos mokinės dalyvavo Šakių „Varpo“ mokykloje
vykusioje
Meno
dienoje
„Pasaulis kitaip“.
Spalio mėnesį mokykloje lankėsi psichologas Evaldas Karmaza. Jo susitikimai su moki-

niais, tėvais ir mokytojais buvo
įdomūs ir turiningi. Ne vienas mokinys po susitikimo pagalvojo apie
save ir savo pasirinkimą gyventi
savą gyvenimą.
Žinoma, aptariamą mėnesį vyko
jau tradiciniai mūsų mokyklos renginiai: Rudenėlio šventė pradinukams ir Helovino šventė vyresniesiems.
Lapkričio mėnesį mokykloje paminėta Tolerancijos diena. Taip
pat vyko nauja, tikimės, kad taps
tradicine, „Diena be telefono“, kuri
privertė daugelį susimąstyti ir paklausti savęs: „Kokie mes esame su
telefonais ir be jų?“
Nemažo susidomėjimo sulaukė ir
mėnesio pabaigoje vykusi savivaldžio mokymosi diena „STEAM“
bei pradinukų susitikimas su kapitonu Flintu. Lapkričio pabaigoje
svarbus įvykis mūsų mokyklai – į
pirmąsias keliones išvažiavo naujas mokyklinis autobusas, kuris
pradžiugino daugelį mokinių.
Gruodžio pradžioje mokykloje

įvyko tradicinė Advento diena,
kuri buvo teigiamai sutikta tiek
mokinių, tiek mokytojų. Šio
mėnesio viduryje kelios mūsų
mokinės ir socialinė pedagogė
dalyvavo Vilkaviškio visuomenės sveikatos biuro (VVSB)
akcijoje „Aš galiu rinktis“.
Paskutinį praėjusių metų mėnesį du mūsų mokyklos mokiniai tapo kaligrafinio konkurso,
skirto Vincui Kudirkai paminėti, laureatais. Tai Vygintas ir
Milda. Sveikiname juos!
Kaip jau įprasta, metus užbaigė vienas laukiamiausių renginių mūsų mokykloje – Kalėdų
karnavalas, kurio laukia ir maži,
ir dideli. Šių metų renginys privertė ne vieną žiūrovą, stebėjusį
šį renginį, nusišypsoti ir su gera
nuotaika palydėti senuosius metus. Beje, užfiksuotas akimirkas
iš šio renginio galima rasti ir
šiame „Spindulio“ numeryje.

Man mokykla – kaip antri namai
Sutikite, nelengva palikti
mokyklą ir išeiti į didįjį
gyvenimo kelią. Bet anksčiau ar vėliau ateina ta
diena, kuomet reikia baigti
mokslus ir keliauti ieškoti
savo svajonių profesijos.
Per beveik dešimtį metų
čia patyriau daug džiaugsmingų (nors kartais – ir
skausmingų) akimirkų. Ne

kartą mane žemindavo ir
įskaudindavo.
Bet mokykla visada man
padėdavo. Ir drąsiai galiu
teigti, kad Gižų Kazimiero Baršausko mokykla
-daugiafunkcis centras –
man kaip antri namai.
Ko palinkėti mokyklai
po to, kai aš uždarysiu jos
duris?
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Žygimantas Eidukevičius

Šio laikraščio rubrikos
Linkiu išlikti tokiai pat
gyvybingai kaip ir anksčiau!
Bet nepamirškite – protingų
žmonių
nevalia
skriausti… kaip ir erzinti
tuos, kurie mokykloje yra
nauji ir dar nieko nepatyrę.
Žygimantas Eidukevičius
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Atraskime

Maironis (Jonas Mačiulis)
(1862-11-02–1932-06-28)

Kunigas, profesorius; XIX ir
XX a. lietuvių
romantizmo poetas, parašęs Lietuvoje gerai žinomus kūrinius: „Trakų pilis“,
„Lietuva brangi“ ir daugelį kitų.
Gimnazijoje Maironis susipažino
su lenkų poeto A. Mickevičiaus
kūryba, kuri jam padarė didelę įtaką: romantinis pakilumas, praeities
tematika tapo ryškiomis tuometinės
ir vėlesnės Maironio poezijos savybėmis.
Šį kartą „Spindulio“ skaitytojams
siūlome vieną jo eilėraščių „Mano
gimtinė“.

Kazys Binkis

Ten, kur Nemunas banguoja
Tarp kalnų, lankų,
Broliai vargdieniai dejuoja
Nuo senų laikų.
Ten močiutė užlingavo
Raudomis mane,
Į krūtinę skausmą savo
Liejo nežinia.
Girios ūžė ten, minėjo
Praeities laikus,
Kai lietuvis netikėjo,
Jog belaisviu bus.
Ten apleistos pilys griūva
Ant kalnų aukštai;
Milžinų ten kaulai pūva,
Verkia jų kapai.
Ten užaugau, iškentėjau
Aš kančias visas
Ir pamėgau, pamylėjau
Vargdienių dūmas.

(1893-11-16–1942-04-27)
Poetas, rašytojas, žurnalistas,
dramaturgas.
Slapyvardžiai: K. Alijošius, K.
Papilietis, Kazys, Kazys Roviejietis, Nedarbininkas, Neklaipėdietis, Nelatvis, Nepartyvis, Ras Desta, Riza Chanas.
Kūryba: „Tamošius Bekepuris“, „Kiškių
sukilimas“, pjesė „Atžalynas“…
Pateikiame ištrauką iš neįprasto mums
eilėraščio „Vėjavaikiškas vėjas“.
Katiną, katiną, katiną…
Juodąjį, žebrąjį katiną
Čiupo nuo prieklėčio
Ir į padanges šuoliais nutratino.
Išvertė katinas akį.
Šiaušiasi katinas.
Katinas padange šliaužioti pratinas.
Plėčiasi, pučiasi vėjo rieškučiuose,
Padengė katinas padangę.

Ku r i u
Baigiasi žiema

Žiemos paslaptis

Štai ir atėjo žiema,
Sniego snaigės krinta,
Laikas bėga, o vėliau
Viskas vėl ištirpsta.

Pažvelgsiu pro atvirą langą,
Matysiu paklodę ten baltą.
Pagausiu aš krentančią snaigę –
Tą mažą pūkuotąją žvaigždę.

Danguje šviesiai nušvinta
Baltos mūsų snaigės,
Kiemas vėl prisnigtas
Iki pat kelių.

Svajosiu ilgais vakarais,
Mąstysiu aplink su visais.
Pažinsiu visus atvirai,
Klausysiu širdies amžinai.

Žaiskime visi kartu
Su sniegu ir bus smagu,
Nulipdykime mes senį,
Ir gal gausis besmegenis.

Namai man kvepės jazminais,
Karšta arbata kvapą skleis.
Tyliais ir jaukiais vakarais
Skaitysiu knygas su draugais.

Darija Kapčinskaitė, 7 klasė
Kalėdų belaukiant
Sniegas, baltas ir purus,
Apgaubia visus laukus.
Krenta sniegas taip gražiai,
Skraido sniego angelai.
Vaikai laksto po namus,
Apvertė visus kampus.
Jau Kalėdos netoli,
Ruošiamės visi.
Kotryna Kaminskaitė, 7 klasė

Kamilė Švedaitė, 7 klasė

Snaigės
Snaigės krenta,
Sklendžia tolyn –
Lyg mažos dalelės dulkių,
Kurios sklando ore.
Praėjus šiam šaltam
Sezonui žiemos,
Vėl pavasaris ateis,
Vėl gėlės sužydės.
Pasilik šiek tiek ilgiau.
Kad visiems būtų šilčiau!
Rytas vėl ateis,
Nes nėra tamsos.
Kiek man dar reiks laukt,
Kol pavasaris ateis…
Sužydėję vyšnių žiedai
Krantu sklendžia tolyn.
Žiema baigėsi –
Pavasaris jau čia!
Evelina Kardokaitė, 7 klasė
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Helovinas ar Vėlinės?

Kalėdinės pėdutės
Gruodžio 17 d. rytas Gižų mokykloje prasidėjo labai įdomia bei
svarbia akcija „Kalėdinės pėdutės“. Šią akciją vykdau jau antrus
metus. Iš pradžių įgyvendinome
kartu su drauge, o šįmet teko vienai. Bet tai nesutrukdė daryti gerą
darbą – skirti dėmesio beglobiams
gyvūnams, kurie ne visada gali
pasidžiaugti sotesniu ar gardesniu
maisto kąsniu.
Vaikams buvo rodomas filmas
„Šuns tikslas“, o bilietas į jį – pašaras šunims ar katėms. Vaikai
šįmet pasistengė dar labiau. Tai
mane džiugina, nes taip galime
suprasti, jog vaikai ir jų tėveliai
nėra abejingi beglobiams gyvūnams.
Daug kas manęs klausė, kodėl
būtent šis filmas!? Atsakymas pap-

rastas. Filmas apie šunį, kuris bando
surasti savo gyvenimo tikslą. Bet ar
šunys ir katės, gyvenantys prieglaudose, gali surasti SAVO gyvenimo
tikslą? Vargu, ar jie tai gali padaryti
lengvai. Dėl to norėjau, kad vaikai
peržiūrėję šį filmą ir suvoktų, kad
dėl to, jog šunelis jiems nebeįdomus,
jo neatiduotų į gyvūnų prieglaudą.
O dovanomis džiaugėsi gyvūnų
prieglauda, kurioje esantys gyvūnai
gavo šiokią tokią kalėdinę dovaną
nuo mūsų mokyklos 1–4 klasių mokinių.
Džiaugiuosi nuveiktu darbu bei
linkiu, kad ir kiti neliktų abejingi
beglobiams gyvūnams!
Gabija Stasiulevičiūtė,
Mokinių tarybos pirmininkė

Mokyklos karnavalas

Gruodžio pabaigoje mokykloje
turėjome progą pamatyti įspūdingus pasirodymus, kuriuos
rengė šios mokyklos mokiniai.
Mus aplankė svečiai iš paties
Brėmeno – tai Brėmeno muzikantai. Turėjome progą išvysti
jų įspūdingą pasirodymą.
Į mokyklą atvyko mūsų laukiamas cirkas – šeštokai pasirodė fantastiškai.
Karnavalas buvo toks smagus,
kad net ir besmegeniai norėjo
parodyti savo gebėjimus.
Dešimtokų pasirodymas buvo
šokis pagal dainą „Kalėdų dovana“. Plojimais visi padėkojo už
tokią Kalėdų dovaną.
Netikėtai į sceną atvyko nekviesti svečiai – kelios merginos.

Mūsų šventės vedėjai net išsigando – iš kur jos… Nors nebuvo
kviestos, bet pasirodymas visiems
labai patiko.
Po jų dainavo ryškiausia vakaro
žvaigždė – rusų dainininkė Vierka Sierdučka su savo šokėjomis.
O štai ir paskutiniai vakaro svečiai. Jie pasirodė su lietuviškos
muzikos kokteiliu: dainavo ir trypė iš širdies.
Šventės valanda pralėkė labai
greitai, visiems labai patiko.
Justė Kaminskaitė

Prieš rudens atostogas mokykloje
buvo minimas Helovinas. Viską
organizavo 7 klasės mokinės.
Pamokų metu turėjome progą susipažinti su šia švente. Lietuvių kalbos pamokos metu perskaitę
straipsnį apie šio laikotarpio švenčių tradicijas, septintokai diskutavo,
kas labiau priimtina lietuviams –
Vėlinės ar Helovinas (lietuviškai
Šiurpnaktis). Labai argumentuotai
Vėlines pasirinko Evelina.
Po pamokų 5–10 klasių mokiniai
turėjo progą varžytis dėl gražiausios kaukės, prizai buvo gan saldūs.
Po konkurso turėjome galimybę
žiūrėti siaubo filmą „Išvarymas“.
Po jo išbaidyti visas baimes galėjome šokdami mokyklos salėje.
Darija Kapčinskaitė,
Justė Kaminskaitė
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Mūsų mokyklai 150 metų
Iš istorijos…
Seniausi apylinkės žmonės pasakoja,
kad Gižų parapijinė mokykla įsteigta
apie 1869 m. Gižų mokykloje anksčiau
buvo mokama lenkų kalba.
1885 m. jau buvo dėstoma viskas tik
rusų kalba. Buvo trys skyriai ir vienas
mokytojas.

Kartą žiemos metu buvo į mokyklą
atėję trys ginkluoti vyrai ir paprašė,
kad būtų mokoma lietuvių kalba.
Nuo tada buvo įvesta viena lietuvių
kalbos pamoka. Karo metais jau buvo
mokoma lietuvių ir vokiečių kalbomis.
Priešais mokyklą ant supilto kalnelio
stovi labai sena liepa. Jos šakos per
audrą aplaužytos, vidurys išpuvęs. Tą
vidurį mokytojas Lingys su mokiniais
užmūrijęs plytomis ir cementu.
Medžiagą atrinko Lukas Kapčinskas

Mokyklai 150! Kviečiame paminėti!
Visus dabartinius ir buvusius mokinius, mokytojus ar darbuotojus kviečiame jungtis renkant mokyklos istoriją! Jei turite gražių prisiminimų, susijusių su Gižų mokykla, prašome jais pasidalinti su
bendruomene. Informaciją ar pasiūlymus siųsti el. p. avilyssszx@gmail.com arba kreiptis mokyklos
svetainėje (gizumokykladc.lt) esančiais kontaktais.
Iš anksto dėkojame už Jūsų laiką!
Gyvenimas – didžiausia mokykla;
geriausias tas žmogus, kuris, mokydamasis šioje
mokykloje, aukštyn kopia savo kojomis.
(R. Mizara)

Pažinimas panašus į jūrą: tas, kuris pliuškenasi ir murkdosi
paviršiuje, visados panašus į juokdarį ir todėl atkreipia į
save daugiau dėmesio negu perlų ieškotojas,
kuris tyliai skverbiasi į nepažintų gelmių dugną,
ieškodamas brangakmenių. (V. Irvingas)
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