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Se zo n ą į s p ū d i n g a i ba i g ęs „ G i ž ų ra d i j a s “
i eš ko n auj ų ko m a n d o s n a r i ų
2019 m. birželio 18 dieną mūsų
mokykloje įvyko neeilinis įvykis –
paskutinė „Gižų radijo“ laida šiais
mokslo metais. Jis išeina vasaros
atostogų, o rugsėjį radijo šaukiniai
vėl skambės mokyklos erdvėse. Kitiems metams radijo vadovas Paulius galvoja, kad reikėtų radiją
transliuoti Lietuvos mastu, bet pirmiausia – reikės susitvarkyti, įsigyti
tinkamos radijo įrangos jos transliavimui, o gal ir net susimeistrauti
savo radijo siųstuvą?
Paskutinei radijo laidai tiek radijo
vadovas Paulius Mikalauskas, tiek
prie radijo komandos sausio mėnesį
prisijungęs Žygimantas Eidukevičius, ruošėsi labai atsakingai. Pirmadienį vyko laikinosios studijos
paruošimas paskutinei laidai šiais
mokslo metais. Sujungus įrangą,
pabandžius paleisti muzikinį foną
iškilo sunkumų – muzika negroja.

Pašalinus techninius nesklandumus, iškilo dar viena problema –
kalbančiojo balsas nesigirdi kolonėlių atžvilgiu. Čia jau mums šią
problemą išspręsti padėjo bibliotekininkė Irma. Viską pabandžius,
susijungus – galima studiją palikti
radijo tiesioginei transliacijai per
visą mokyklą, kuri įvyko antradienį. Tą didžiąją dieną vėl mus
užklupo problema – vėl nėra garso.
Pašalinus techninius trukdžius, laidą galėjome transliuoti be problemų.
Ir ko tik nebuvo joje – kalbėjomės
su dailės ir fizikos mokytojomis, o
Paulius ne tik dvi dainas pagrojo
pianinu, bet ir tiesioginiame eteryje
pakalbino Žygimantą – metų balsą,
išrinktą per dešimtokų šimtadienį.
Tiesioginė transliacija tą dieną truko net keturias valandas, o pertrau-
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kose tarp pokalbių skambėjo linksma
muzika.

sliacijos išsamiai pasisakė radijo
vadovas P. Mikalauskas.

„Pirmoji mūsų radijo tiesioginė
transliacija pradėjo be didesnių problemų. Galima sakyti, kad ir dar kartą
bandytume daryti tiesioginę „Gižų radijo“ transliaciją, kadangi mūsų nekaustė didelis jaudulys (jis išnyko jau
įsibėgėjus laidai – aut. past.). Labai
džiaugiuosi, kad galėjau prisijungti
prie komandos, kurioje galėjau tobulėti ir dirbti prie tokio nuostabaus kolektyvo“, - kalbėjo Ž. Eidukevičius,
kuris transliacijos metu dėkojo visiems radijo darbuotojams, be kurių
tai nebūtų įvykę.

Kitiems mokslo metams „Gižų
radijas“ ieško komandos pastiprinimo – radijo komanda kviečia
prisijungti 7 – 10 klasių mokinius,
kurie nuoširdžiai, bei atsakingai
vykdytų savo pareigas. Mokiniai,
susidomėję radijo veikla, gali
kreiptis į Paulių Mikalauską, kuris
mielai padės rengiant būsimas radijo transliacijas, kurios bus grojamos ne tik mokykloje, gal net ir
„Youtube“ , ar podcast (liet. tinklalaidžių) platformose. Bet jeigu
viskas gerai seksis, nebus techninių kliūčių – gal bus transliuojama
dažniau, su daugiau veiksmo, pašnekovų, bei reportažų, ar net ir
trumposiomis žiniomis.

Jo nuomone, „Gižų radijas“ auga ir
tobulėja su lyg kiekviena diena. Radijo įgarsintojas tikisi, kad vieną dieną
ši radijo stotis bus grojama ne tik mokykloje, bet ir skambės per radijo imtuvus.
„Man kaip radijo vadovui, pasiruošimas paskutiniajai radijo laidai šiais
metais, jau krutėjo balandžio pabaigoje. Reikia ir įrangą susijungti, ten dar
kokius laidus pasiskolinti, dar nesklandumai, kurie kamavo mane beveik
kasdien. Bet kai šios dienos liko lygiai
mėnuo – man tas mėnuo buvo lyg
mirtis alyvose. Nežinau, kodėl būtent
taip, bet tai mane tikrai labai kamavo,
ne kaip paprastą žmogų, bet kaip vadovą, kuris turi turėti labai didelę atsakomybę už tam tikrus dalykus, pavyzdžiui, reikėdavo susirasti, net „iš
po žemių išsikasti“ žmogų, kuris galėtų perskaityti radijo mėnesio mokyklos įvykių apžvalgą. Bet apskritai,
šiais mokslo metais man labai patiko
bendradarbiauti su įvairaus amžiaus,
skirtingų klasių mokiniais, kurie prisidėjo prie „Gižų radijo“ ne kaip mokiniai, bet kaip nuoširdūs, pagalbos ranką ištiesiančios asmenybės“, - po tran-
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Netradicinių dienų savaitė
Birželio 18-21 dienomis, t.y. paskutiniąją mokslo metų savaitę mokiniai praleido labai įvairiai ir netgi
kūrybingai.
Pirmadienį mokinių laukė žygis
„Pakeliui į vasarą“. Mokiniai žygiavo ne tik po Gižų, bet ir jų apylinkinius rajonus. Antradienį mokinių
laukė „Kalbų vaivorykštė“. Šią dieną „Gižų radijas“ baigė savo radijo
laidų sezoną. Mokiniai atlikinėjo
mokytojų sukurtas kūrybines užduotis, susijusias su tuo dalyku.
Trečiadienį biologijos mokytoja
Lolita Paliulienė mokinius pakvietė
praleisti lauke, bei kvėpuoti šviežiu
oru. Šią dieną mokiniai skynė mūsų
mokyklos liepos žydinčius liepukus,
kurie atiteks kaimo bendruomenei, o
surinkti kankorėžiai bus panaudoti
puoselėjant mokyklos pojūčių taką.
Ketvirtadienį mokiniai praleido
kūrybiškai dienoje „Kūrybinės dirbtuvės“. Šių dirbtuvių metu buvo
įrengta nauja meninė ekspozicija,
kurios autoriai yra trys devintos klasės mokiniai. Tai Paulius Mikalauskas, Rytis Čirvinskas bei Karolis
Blaudžiūnas. Autorių manymu, ši
meninė kompozicija turėtų atskleisti
mokinių jausmus su gamta, bei praskaidrinti nuotaiką niūriu oru.
Antradienio tiesioginėje radijo
laidoje kalbinta menų dienos sumanytoja mokytoja Virginija Armanavičienė teigė, kad ši diena mokiniams turėtų būti ypatinga, nes tik
kartą per mokslo metus galima taip
kūrybiškai išreikšti savo mintis, bei
laiką praleisti be jokių rūpesčių.
Pailsėję po kūrybiškos dienos, mokyklos mokiniai penktadienį surinko
į paskutiniąją klasės valandėlę, bet
ši buvo šiek tiek ilgesnė. Tai buvo 
paskutinė puiki proga mokiniams
atsisveikinti su bendraklasiais, klasių vadovais, pažvelgti į mokyklą
kitokiu žvilgsniu, pasakyti „iki, mokykla - pasimatysime rudenį.“
Žygimantas Eidukevičius

Susitikim as su
senosios Gižų
mokyklos mokiniu
Vitu Garkausku
Balandžio 1 d., pirmadienį, 7-10
klasių mokiniai dalyvavo susitikime
su buvusiu senosios Gižų mokyklos
mokiniu, garbingo amžiaus žmogumi Vitu Garkausku. Gižų senąją
mokyklą V. Garkauskas baigė 1958
metais. Jų laida buvo tik antroji mokyklos laida. Šis vyriškis atvyko pas
mus, kad pasidalintų savo prisiminimais apie tai, kaip sekėsi mokytis
senojoje mokykloje, kokių mokomųjų dalykų mokėsi, ką veikdavo
mokykloje pertraukų metu, kokie
vykdavo tradiciniai renginiai. Mokiniams įdomu buvo klausytis pasakojimų. Mokiniai taip pat pateikė įdomių klausimų pašnekovui. Mokyklos mokiniams labai patiko V.
Garkausko pasakojimas apie tai,
kaip siekė savo svajonės tapti inžinieriumi, o vėliau dirbo LRT. Jis
parodė puikų pavyzdį mokiniams,
kaip nepaisant laikmečio, įmanoma teisingai pasirinkti tolimesnį
profesinį kelią ir dirbti mylimą darbą. Mūsų mokyklos mokiniai suprato, kad nors ir laikmetis pasikeitė,
tačiau visais laikais mokiniai mokykloje buvo žingeidūs, padykę,
užsispyrę ir visada siekiantys savo
svajonės.

Mokytojų
palinkėjimai
mokiniam s
Fizikos mokytoja Laimutė Budreikienė linki tyrinėti, pažinti, atrasti.
Būti drąsiais ir smalsiais. Daug Juoko ir Saulės. Nenustoti augti tiek
fiziškai, tiek ir dvasiškai.
Lietuvių kalbos mokytoja Agnė Labutienė linki gero poilsio, pozityvių
minčių, didelių tikslų, ryžto, atsakomybės ir svajonių išsipildymo.
Lietuvių kalbos mokytoja, bei devintos klasės vadovė Silva Veselkienė mokiniams linki vasaroti drąsiai,
nebijoti klysti. Klaidos moko gyvenimą ir prasmingai gyventi. Raskite
prasmę ir kasdienybėje, rudenį sugrįžkite laimingesni.
Geografijos , Kūno kultūros mokytoja, dešimtos klasės auklėtoja Jūratė Žilinskienė linki visokeriopos
sėkmės, kad kiekvienas mokinys
turėtų tikslą ir atkakliai jo siektų.
Būkite verti savo svajonių. Gero
kelio po saule, po debesiu, po rasota
žvaigžde.

Rusų kalbos mokytoja, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui, bei septintos
klasės vadovė Rima Miknaitienė
linki šiltos ir saugios vasaros. Smagių,
turiningų ir be problemų atostoIstorijos mokytoja Ramunė Rucevigų. Atsipalaiduokite, negalvokite
čienė
apie pamokas, atgaukite jėgas, o
rugsėjo 2-ąją sugrįžkite visi, kurie
išėjote atostogauti.
Anglų kalbos mokytoja, bei aštuntos
klasės vadovė Inga Ažukienė linki
gražios, saulėtos vasaros, gero poilsio ir nepamirštamų įspūdžių.

Akimirka iš susitikimo su Vitu
Garkausku

Dailės ir technologijų mokytoja, 6
klasės vadovė Virginija Armanavičienė mokiniams linki, kad nė minutės neliūdėtų, nė sekundės vietoje
nesėdėtų. Kad kiekviena atostogų
diena būtų įdomi, turininga, šviesi ir
laiminga.

Fizikos pamokos Kauno technologijų universitete
Balandžio 18-osios rytas
Gižų Kazimiero Baršausko mokyklosdaugiafunkcio centro daugumai mokinių buvo kitoks: keturiolikos mokinių
grupė su savo fizikos mokytoja Laimute Budreikiene su nerimu ir begaliniu
smalsumu laukė išvykos į
Kauno technologijų universitetą (KTU). Vykome
ne pramogauti, o dalyvauti
dviejų valandų fizikos pamokoje.
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su hologramomis vieni niekai, juk jas sutinkame kiekvieną dieną. Jos yra ant
mūsų banknotų, vairuotojo
pažymėjimo, ant visokiausių lipdukų… Bet įdomiausia buvo stebėti aliuminio
žiedelį: jį pamerkus į skystą azotą ir uždėjus ant prietaiso, kuriuo teka elektros
srovė – žiedas pašoko į 2
metrų aukštį! Buvo įdomu
aiškintis, kodėl taip atsitiko?

Po fizikos pamokų aplanAtvažiavus į informatikos fakultetą, mus pasitiko Fizikos
kėme fizikos katedros muziejų. Jame pamatėme
katedros docentas daktaras Virgilijus Minialga. Jis mus nudaug įvairiausių prietaisų nuo 1922 metų, kai buvo
sivedė į fizikos mokslų laboratoriją, kurioje demonstravo
įkurtas KTU. Pavartėme daug senosios literatūros
bandymus su varine rite ir magnetu, su lazeriais, su elektra,
apie fiziką.
su skystu azotu bei hologramomis. Sužinojome daug įdoŠiose netradicinėse pamokose dalyvavę mokiniai
mių faktų, kad magnetą kišant pirmyn bei atgal gaunama
sako, kad jiems tai buvo ne tik įdomu, bet ir naudinelektros srovė, su kuria galima pasikrauti išmanųjį įrenginį,
ga, nes sužinojo daug naujų dalykų, išgyveno puikių
bet tai užtruktų apie… parą. Kai docentas demonstravo
emocijų. Kai kurie taip susidomėjo, jog panoro čia
bandymą su lazeriais, jis pastebėjo, jog tam, kas išrastų balstudijuoti. Gal tai bus kažkieno gyvenimo kelias?
tos spalvos lazerį, tikrai būtų skiriama Nobelio premija. O
Paulius Mikalauskas

Baigiamasis koncertas „Pabūkime drauge“
Birželio pradžioje mūsų mokykloje
kaip įprasta vyko baigiamasis koncertas. Koncerto metu galėjome
išgirsti tiek ir palinkėjimų, tiek ir
išvysti graudinančių akimirkų. Paskutinieji mokslo metai
mūsų šauniesiems dešimtokams.
Dešimtokai šiais metais kai kuriems mokytojams surengė graudų
iki širdies gelmių atsisveikinimą.
Taip pat koncerte išgirdome Gižų
vokalinio ansamblio „Rausvelė“,
Kamilės Švedaitės dainas. Išvydome mokyklos šokių būrelio pasirodymus.
Mokyklos vadovė Sidutė Černiauskienė įteikė padėkos raštus tiek ir
tėvams, mokytojams, tiek ir mokiniams. Po koncerto mokinių laukės
klouno Tuko meniniai pasirodymai. Daugumai mokinių šių metų
koncertas patiko, bet kai kuriems
ne — buvo per karšta.

Žygimantas Eidukevičius



Keletas akimirkų iš baigiamojo koncerto

Sūduvos krašto mokinių konferencija „Mano darbai – tai mūsų
ateitis“
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Sūduvos krašto mokinių darbų konferencija „Mano darbai – tai mano ateitis“ balandžio 17 d. sukvietė į Gižų Kazimiero Baršausko mokyklą-daugiafunkcį centrą išties gausų būrį vaikų ir juos ruošusių mokytojų iš visos Sūduvos kampelių: Marijampolės, Šakių ir Vilkaviškio savivaldybių.
Pirmojoje dalyje savo nuveiktus darbus pristatė patys mažiausieji konferencijos dalyviai. Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro ikimokyklinio ugdymo grupių vaikučiai demonstravo, kaip paprastomis
priemonėmis pasigaminti spalvotus muilo burbulus, virė košę malošę. Savo tyrinėjimus ir atradimus naujai įkurtoje laboratorijoje pristatė ne tik priešmokyklinio ugdymo grupės vaikai, bet ir 2 klasės mokiniai (Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras). Raudonojo kopūsto ypatumus aptarė pirmokai iš Vilkaviškio
„Ąžuolo“ progimnazijos. Įdomu buvo klausytis, kaip 1 klasės mokiniai susirūpinę kalba apie knygelių skaitymo
ypatumus (Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla) arba ragina mokytis iš knygelių herojų aiškiai argumentuodami, ko ir kodėl (Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras). Smagu, jog mažieji domisi savo
krašto istorija, kviesdami ir kitus branginti savo tėvynę (Šakių r. Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras). Nors
ir maži vaikai, bet jų darbai dideli.
Antroji konferencijos dalis prasidėjo tyrimų pristatymais. Džiugu, jog vaikai pamokų metu tyrinėja gamtą, aplinką, analizuoja, kaip saugoti gamtą, sprendžia ekologines problemas, dalinasi patarimais, kaip elgtis, kaip gyventi,
kad mūsų oras būtų švaresnis, o mes būtume laimingesni (Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis
centras, Marijampolės r. Sasnavos pagrindinė mokykla, Alvito mokykla-daugiafunkcis centras, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazija, Žaliosios Vinco Žemaičio pagrindinė mokykla). Norisi tarti „ačiū“ mokytojams, kad jie vaikus moko ne tik iš vadovėlių, bet skatina atrasti, tirti, pritaikyti, stebėti, analizuoti. Juk šie gebėjimai gyvenime yra patys vertingiausi.
Toliau vaikai noriai kalbėjo, kaip jie savo bendruomenėse kuria draugišką mokyklą, analizavo, kaip bendras mokyklos mikroklimatas įtakoja vaiko brandą, jo motyvaciją mokytis (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinė
mokykla, Gižų Kazimiero Baršausko mokykla-daugiafunkcis centras, Keturvalakių mokykla daugiafunkcis centras). Mokiniai dalinosi patirtimi, kaip lengviau mokytis matematikos, pademonstravo pačių sukurtą priemonę
(Sūdavos pagrindinė mokykla), patarimais dalijosi ir vaikai iš Gižų: kaip lengviau išmokti rusų kalbą, kaip pasipuošti savo namus mediniais, pačių pagamintais darbeliais. Išties sumanūs tie mūsų vaikai, norintys mokytis,
tobulėti ir atrasti. Jie kelia aktualius klausimus: ar tautosaka vis dar domina jaunus žmones? (Alvito mokykladaugiafunkcis centras), ar mes neužmišim tų, kurie kovojo už Lietuvos nepriklausomybę ir laisvę (Plokščių mokykla-daugiafunkcis centras).
Paskutinėje konferencijos dalyje vaikai reflektavo, ką jie suprato ir ką pritaikys savo mokyklose, gyvenime. Visų
grupių atstovai pasidžiaugė, jog išties skirstosi į namus praturtėję, pasisėmę naujų žinių ir įspūdžių. Dažnai mes
girdime sakant „Ak, tas šiuolaikinis jaunimas“… Manau, jog vaikai yra žmonės, kupini idėjų, norintys kurti tobulą pasaulį, tik mes, suaugusieji dažnai per mažai jais pasitikime, suteikiame galimybių atskleisti savo stipriąsias puses ir elgiamės taip, lyg jie mums priklausytų, o išties vaikai – gyvi laiškai, siunčiami į ateitį…
Sidutė Černiauskienė
Gižų Kazimiero Baršausko mokyklos-daugiafunkcio centro direktorė

Žmogus – tai dalis visumos, kurią vadiname visata, ir yra apribotas laiko bei erdvės. Save, savo mintis ir jausmus
jis suvokia atskirai nuo visumos – savotiškos savo sąmonės optinės apgaulės. Ši apgaulė – lyg tam tikra mūsų norų apribojimo, prisirišimo prie nedidelio ir netoli mūsų esančio žmonių skaičiaus prizmė. Mūsų užduotis yra iš tos
priklausomybės išsilaisvinti taip, kad atjauta pasiektų visus gyvus sutvėrimus ir visą prigimties grožį.
(Albertas Enšteinas)
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