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Iš tolumų, iš tylumų
Arčiau namų atmenamų
Sugrįžta v÷l atguldami,
Gimta žeme užberiami
Vardų vardai senos genties...
Sugrįžta v÷l iš nebūties,
Iš tolumų, iš tylumų –
Arčiau namų, arčiau namų...

Šiame numeryje:
2 p. I kurso mokiniai aplank÷ Aukštaitijos
ir Žemaitijos regionus.
3 p. geriausiai lankančių grupių mokiniai
lank÷si Kuršių Nerijoje; mokytojų pažintin÷ išvyka į Biržus.
4 p. kel÷ jouka; 6 laim÷s priesakai; medžio horoskopas.

Išvyka į spektaklį

Danut÷ Tamašauskait÷-Balsien÷
Mokyklos foj÷ eksponuojama V÷linių dienai skirta
kompozicija, kurią sukūr÷ floristikos būrelis (vadov÷
A. Perminien÷)
VöLINöS – GEDULO IR RIMTIES ŠVENTö
Su vis labiau įsisiaut÷jančiais skaudaus v÷jo šuorais baigiasi laukų darbai, suvežtas derlius, ir žmon÷s,
ir gyvuliai glaudžiasi prie namų šilumos. Tokiu metu
iš senų senov÷s žemdirbys drauge su visa šeima ir visa
bendruomene, džiaugdamasis sunkaus darbo vaisiais,
jaut÷ vidinį poreikį išsakyti d÷kingumą visiems, kas, jo
įsitikinimu, l÷m÷ darbų s÷kmę. Pirmiausia, žinoma, be
gyvųjų, ir savo artimiausiems – šeimos ir gimin÷s glob÷jams. Visos Europos tautos šventai tik÷jo gyvųjų ir
mirusių prot÷vių bendravimu ir pomirtinį mirusiųjų
gyvenimą įsivaizdavo materialiai, tik÷jo jį esantį analogišką žem÷s gyventojų buičiai. Tik÷ta, kad mirusiųjų
v÷l÷s bendrauja su artimaisiais juos lankydamos. Gūdusis v÷lyvo rudens ir žiemos pradžios laikas – m÷gstamiausias v÷lių lankymosi savo buvusiuose namuose
metas.
Lietuviai, kaip ir kiti indoeuropiečiai, v÷l÷ms
pavaišinti kepdavo duonos kepal÷lius.
Iš knygos „Ruden÷lis“

TREČIADIENĮ (spalio 31 d). - 12.35 val.
mokytojai, grupių aukl÷tojai ir mokiniai
kviečiami į AKTŲ SALĘ, kur įvyks visų
Šventųjų dienos pamin÷jimas.
RENGINIO ORGANIZATORIAI

Spalio 24 d. organizavome išvyką į spektaklį. Tai
puiki galimyb÷ mokiniams pamatyti pagal programinį kūrinį sukurtą spektaklį.
Spektaklį „Po ūkanotu nežinios dangum“ pagal V. Mačernio „Vizijas“
sukūr÷ Alytaus miesto teatro režisierius Arnoldas Jalianiauskas.
„Aš esu didelis svajotojas ir fantastas, tod÷l daugiau gyvenu ateitim, tik÷jimu reg÷jimais. <...> Vizija – tai mano turtas, svajon÷ – tai mano dabartis,
praeitis ir ateitis“ (V. Mačernis).
„Vizijos“ – reikšmingiausias Mačernio eil÷raščių ciklas. Poetas jį raš÷
labai jaunas, vos aštuoniolikos – dvidešimt vienerių metų (1939–1942). Atkakliai ieškojo atsakymų į jaunyst÷je iškilusius klausimus: kod÷l žmogus ateina į
šį pasaulį, kokia gyvenimo prasm÷?
„Vizijas“ galima pavadinti savotiška dvasine poeto autobiografija, kurioje filosofiniai apmąstymai susipina su senos žemaitiškos sodybos realijomis,
genčių likimu, su autoriaus atsiminimais, peraugančiais į reg÷jimus, kupinus
poezijos ir spinduliuojančios prasm÷s.
M. Timinskien÷,
lietuvių
kalbos
mokytoja
metodinink÷
Trumpai ...
Spalio 24 d. vyko bendrojo
lavinimo dalykų mokytojų
metodin÷s komisijos pos÷dis. Pos÷dyje dalyvavo Mažeikių savivaldyb÷s Pedagogin÷s-psichologin÷s tarnybos
direktor÷ Salvinija Lukšien÷.
Buvo aptartos adaptuotų
mokinių mokymo problemos.

Spalio 25 d. mokyklos pedagogai dalyvavo seminare
“Efektyvi komunikacija organizacijoje”. Jį ved÷ Šiaulių
švietimo centro lektor÷ psicholog÷ Virginija Servutien÷.

Spalio 27 d. mokykloje vyko
visuotinis mokinių t÷vų susirinkimas.

Mokykloje vyko kompozicijų konkursas “Rudens grožio paker÷ti...”.

I-oji vieta S-49 gr.

III-oji vieta SED-72 gr.

II-oji vieta SAM-58 gr.
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PROJEKTO VEIKLA
TĘSIAMA
Spalio m÷nesį toliau tęs÷me vaikų socializacijos projekto „Pažinkime
Lietuvą ir jos kultūrinį paveldą“ renginius. I-o kurso mokiniams buvo pasiūlyta vykti į ekskursijas po Aukštaitijos bei
Žemaitijos regionus.
Spalio 12 dieną pirmakursiai statybininkai, staliai, suvirintojai, apdailininkai vyko į Anykščius. Aplankyti šį
kraštą nuspręsta tod÷l, kad net 70 rašytojų ir literatų, menininkų ir mokslininkų
yra kilę iš šių apylinkių ir palikę Lietuvos kultūros istorijoje gilų p÷dsaką. Šių
žmonių atminimas saugomas vietos muziejuose, tad savo pažintinę ekskursijos
dalį nuo jų ir prad÷jome.
Pirmiausia aplank÷me rašytojo
Antano Vienuolio-Žukausko namą, kuriame įrengta ekspozicija, memorialiniai
kambariai, šalia namo esantį kapą. Šalimais – poeto ir vyskupo Antano Baranausko kl÷tel÷, kuri yra pirmasis memorialinis muziejus Lietuvoje. Kl÷tel÷je,
pastatytoje 1826 metais, poetas sukūr÷
giesmių giesmę gamtos grožiui – poemą
„Anykščių šilelis“. Apžiūr÷jome ir greta
esančią parodų salę, kur eksponuojami
tautodailininko Stasio Petraškos akmens
tapybos darbai.
Po to patrauk÷me į Anykščių
siaurojo geležinkelio muziejų, tik, deja,
tur÷jome nedaug laiko ir siauruku nepasivažin÷jome, berniukai tur÷jo tenkintis
rankiniu „traukiniu“. Mokiniai tur÷jo
galimybę apžiūr÷ti muziejaus eksponatus, pabendrauti su stoties viršininku.
Nors visą dieną merk÷ lietus,
savo kelion÷s maršruto nekeit÷me, toliau
vykome į vienintelį Lietuvoje Arklio
muziejų. Ten rekonstruotų klojimų patalpose išsirikiavę iš visos Lietuvos surinkti eksponatai.
Apžiūr÷ję vežimus, bričkas, nuotraukas ir meno kūrinius, susijusius su
arkliais, vykome į Anykščių šilelį, kur
ant aukštos, stačios Liūdiškių kalvos
stūkso J. Biliūno antkapinis paminklas
- „Laim÷s žiburys“.
Nors ir suliję, radome j÷gų aplankyti turbūt labiausiai lankomą akmenį
Lietuvoje – Puntuką.
Ši kelion÷ buvo ilga, varginanti,
tačiau be galo turininga. Manau, mokiniai ilgai prisimins ne tik aplankytas
vietas, bet ir lietuvių kalbos vyr. mokytojos V. Miniotien÷s gražų pasakojimą
apie Anykščių kraštą, gerą visų keliauninkų nuotaiką.
Orams vis prast÷jant, supratome,
kad Žemaitijon privalome išsiruošti itin

greitai. Taigi spalio 18 dieną nuo mokyklos v÷l pajud÷jo pilnas autobusas
mokinių, norinčių susipažinti su savo
kraštu.
Pirmasis mūsų aplankytas objektas – Žemaičių vyskupo, šviet÷jo, rašytojo Motiejaus Valančiaus gimtin÷s muziejus Nasr÷nuose, Kretingos raj. Mokiniai
sužinojo apie vyskupo gyvenimą, veiklą,
lietuvių tautos gerovei nuveiktus darbus,
dalyvavo diskusijoje su muziejaus direktoriumi Algirdu Č÷sna.
Nuvykę į Kretingą, pasukome į
buvusius grafo Juozapo Tiškevičiaus
rūmus, kuriuose įsikūręs Kretingos muziejus. Mokiniai tur÷jo galimybę prapl÷sti savo žinias apie dvarų kultūrą,
liaudies meną, etnografiją, archeologiją.
Ypač patraukli pasirod÷ žiemos sodo
ekspozicija, kur žaliuoja ir akį džiugina
daugiau kaip 580 augalų rūšių. Apžiūr÷ję prie muziejaus esantį parką, Saul÷s
laikrodį, vykome į Kretingos Viešpaties
apreiškimo Švč. Mergel÷s Marijos bažnyčią bei Kretingos bernardinų vienuolyną. Esame d÷kingi bažnyčios klebonui,
kuris suteik÷ galimybę mokiniams ne tik
pažiūr÷ti pačią bažnyčią, kankinių koplyčią, bet ir palyd÷jo į bažnyčios rūsiuose esančias kriptas (bažnyčios fundatorių
Chodkevičių bei kankinių), atsak÷ į mokinių klausimus, papasakojo apie šių
kriptų atsiradimą. V÷liau apžiūr÷jome
vienuolyną ir buvome kunigo pakviesti į
apskritojo stalo diskusiją. Sus÷dę ramybe dvelkiančioje vienuolyno patalpoje,
mokiniai kalb÷josi apie gyvenimą, tik÷jimą, laisvę, vertybes, malonumų kainą...
Iš Kretingos sukome namų link,
tačiau lankytinų vietų steng÷m÷s nepraleisti. Nuvykome į Orvydų sodybąmuziejų, susidar÷me nuomonę apie ten
eksponuojamus akmenis, medžius, paminklus, skulptūras. Jau temstant užsukome į Mos÷dį, kur mokiniai gal÷jo pasižvalgyti po akmenų muziejų.
Vykdydami šį projektą, steng÷m÷s pad÷ti mokiniams nors truput÷lį
atsigręžti į Lietuvos praeitį bei kultūrą,
pasisemti žinių apie moralę, teisę, meną,
papročius.
Viliam÷s, kad ekskursijų dalyviai
prapl÷t÷ savo akiratį, susidar÷ nuomonę
apie lankytus objektus ir suvok÷ mokyklos organizuojamų išvykų tikslą – ne
„akropolius“ ar „maksimas“ šturmuoti,
bet žinių pasisemti, praturtinti savo vidinį pasaulį ... ir keliavimo kultūros pramokti.

Ineta Grinkevičien÷,
socialin÷ pedagog÷

Prie M. Valančiaus muziejaus

Nors ir lijo, bet į „Laim÷s žiburį“
įkopti nor÷jome

Pokalbis su kunigu ne vieną privert÷
susimąstyti

Siaurojo geležinkelio stoties viršininkas tiesiog „užkr÷t÷“ gera nuotaika
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Ekskursija į Biržus
Mokytojai buvo išvykę į pažintinę ekskursiją po Biržus.
Iš Via Baltica magistral÷s pasukę į Biržus, privažiavome Pabiržę, kuri
jau iš tolo mus pasitiko aukštais šios gyvenviet÷s bažnyčios bokštais. Aplankę šią bažnyčią, įvažiavome į miesto centrą. Biržai įsikūrę prie šiaurin÷s Lietuvos sienos ir vadinami Šiaur÷s Lietuvos perlu. Šis miestas garsus
savo istorine praeitimi, vandens telkinių gausumu, vietinių gyventojų svetingumu ir alaus stiprumu. Biržus galima vadinti kurortiniu miestu, kadangi čia daug žalumos, per miestą teka dvi up÷s, yra du ežerai.
Biržai minimi nuo 1450 metų. Iki pat XIX a. pradžios Biržai priklaus÷
kunigaikščiams Radviloms, tod÷l pirmas sustojimas šiame mieste buvo
prie Radvilų XVII a. statytos bastionin÷s tvirtov÷s. Joje įsikūręs didelis ir
turtingas muziejus, kuriame galima sužinoti visą Biržų krašto istoriją.
Tur÷jome progą pasivaikščioti 525 m ilgio p÷sčiųjų tiltu per Širv÷nos
ežerą. Šis ežeras yra seniausias Lietuvoje dirbtinis ežeras, suformuotas
1575 m. Kitoje ežero pus÷je pri÷jome grafų Tiškevičių dvarą. Biržus TišPrie Biržų tvirtov÷s
kevičiai nupirko 1811 m. iš kunigaikščių Radvilų. Pasigrož÷ję dvaro aplinka, nuvykome apžiūr÷ti “Karv÷s olos”. Tai didžiausią karstin÷ įgriuva Lietuvoje. Panašių įgriuvų Biržų rajone priskaičiuojama jau per
9000 ir kasmet jų daug÷ja, tod÷l vietiniai gyventojai tik didžiausiam priešui linki “Kad tu prasmegtum…”.
Biržų kraštas nuo seno gars÷ja savo aludariais. Anksčiau kaimuose alų darydavo bene kiekvienas ir kiekvienas tur÷davo savo technologiją, kurią perduodavo tik sūnums. Šių senų tradicijų pagrindu Biržuose alų daro 6 alaus daryklos. Mes aplank÷me vieną iš jų –
alaus daryklą „Ponoras“. Šioje darykloje alus verdamas iš rinktinių žaliavų pagal senus Biržietiško alaus receptus. Mums šio alaus teko
paragauti. Tai nepasterizuotas, steriliai filtruotas, „gyvas“ alus, kurį labai vertina užsieniečiai.
Ši ekskursija mums labai patiko. Dar kartą įsitikinome, kad Lietuvoje yra labai daug gražių vietų, kurias turime aplankyti, kad kuo
daugiau sužinotume apie savo kraštą.
B. Butnoriut÷,
„Žvilgsnio” korespondent÷

APLANKYTAS GRAŽIAUSIAS LIETUVOS
KAMPELIS – KURŠIŲ NERIJA
Spalio 24 dieną geriausiai lankančių grupių
mokiniai (PO – 60 gr., SAM – 58 gr., SAM – 63
gr.), jų aukl÷tojos ir užklasinio darbo organizator÷
Virginija Galdikien÷ vyko į pažintinę kelionę Mažeikiai – Klaip÷da – Nida.
Kelion÷s tikslas – susipažinti su Kuršių Nerija, jos praeitimi.
Šį kelion÷s tikslą pasiekti mums pad÷jo gid÷.
Persik÷lę keltu iš Klaip÷dos į Smiltynę, važiuodami į Nidą, kair÷je kelio pus÷je pamat÷me šiurpų
vaizdą – išdegusį mišką (d÷l pernai siautusio gaisro). Paskui mūsų akys reg÷jo jau gražesnius vaizdus.
Pirmasis lankomas objektas – tai Baltijos
jūra. Visi draugiškai pasisveikinom su gražia rudeniška jūra. Einant Baltijos jūros pakrante, už
paplūdimių juostos, prasideda apsauginiai kopagūbriai, kurie saugomi, kad visa tai gal÷tume tur÷ti mes ir ateities kartos. Kopagūbriai apsodinti
kalnapuš÷mis. Einant per kopas, atsiv÷r÷ nepakartojami pilkųjų
(mirusių) kopų vaizdai. Mes aplank÷me vienintelę vietą Lietuvoje, kur saul÷ leidžiasi ir teka nuo vandens paviršiaus – tai „Saul÷s
laikrodis“, kurio 12 metrų aukščio rodyklę 1999 metais sulauž÷
praūžęs uraganas „Anatolijus“.
Aplank÷me rašytojo Tomo Mano vasarnamį, susipažinome
su jo gyvenimo istorija ir kūryba.
Vaikščiojome muzikantų al÷ja, kur įamžintos garsių Lietuvos menininkų rankų plaštakos: A. Valinsko, V.Kernagio, Č.
Gabalio, S. Povilaičio, G. Paškevičiaus, A. Mamontovo ir kt.
Ekskursiją po nuostabiąją Neringą baig÷me prie Urbo kalno,

kur pastatytas Nidos švyturys, kad jo
signalas praneštų, jog Nidoje n÷ra uosto. Švyturį pasiek÷me įveikę 27 metrų
aukščio kalną, teko lipti akmenimis
grįstais laipteliais, kurių buvo du šimtai.
Grįždami iš Kuršių Nerijos,
pakeliui užsukome į kormoranų buveinę. Visuomen÷je vyrauja nuomon÷,
kad kormoranai – tai gr÷sm÷ pajūrio
bioįvairovei, bet mes manome kitaip –
gr÷smę Lietuvos gamtai kelia didžiausias kenk÷jas – tai žmogus-terš÷jas.
Ekskursijos pabaigoje aplank÷me
Klaip÷dos
pramogų
centrą
„Akropolis“.

G. J. Pavlovien÷,
PO – 60 grup÷s aukl÷toja
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Petriukas su draugu pamato iš bažnyčios išeinančius nuotaką su
jaunikiu:
− Petriuk, išgąsdinam tą porelę?
− Gerai.
Staiga prie nuotakos prib÷ga Petriukas su draugu ir šaukia:
− Mama! Mama! Kada pagaliau nupirksi ledų?
***
Dingo šuniukas su trijomis kojomis. Ypatingas požymis – kai
šlapinasi, griūva.

***
Kartais man viskas staiga tampa aišku, bet tuomet aš
imu ir atgaunu sąmonę.
***
Kuo skiriasi kvailas ir protingas?
Atsakymas: kvailas tiek kalba, kad neturi laiko galvoti, o protingas tiek galvoja, kad neturi laiko kalb÷ti.
***
Kai gimiau – verkiau, kai pa÷m÷ į armiją – supratau,
kod÷l.
***
Kiekviena motina tikisi, kad jos dukt÷ ras geresnį vyrą, nei tur÷jo pati... Tačiau kiekviena motina yra įsitikinusi, kad jos sūnus
neras geresn÷s žmonos, nei rado jo t÷vas.
***
Kol išsikovoji vietą po saule, dažniausiai, deja, būna at÷jęs vakaras.

6 laim÷s PRIESAKAI
Kas gi ta laim÷? Dažnai atrodo, kad ši būsena jau nugrimzdo į praeitį arba ji dar ateityje. Ir labai retai susimąstome, kad tikroji laim÷
– gyventi čia ir dabar, džiaugtis šia diena, šia akimirka, nes tik ji yra tikra. Taigi...

Gyvenkite santarv÷je su savimi ir džiaukit÷s tuo, ką siunčia likimas. Net rūpesčiais ar sunkumais...
Vertinkite džiaugsmo akimirkas. Kartais net nesuvokiame, kiek daug jų patiriame kiekvieną dieną. Kad ir
kokie esate pavargę, pasim÷gaukite kiekviena tokia akimirka – švelniu mažylio apkabinimu, mylimojo žodžiu, s÷kminga darbo diena. Tai ir yra laim÷.
Negyvenkite praeitimi. Jei meil÷ išbl÷so – leiskite jai išeiti. Jei kenčiate – verkite. Tačiau neleiskite, kad liūdesys užgožtų visą pasaulį. Bendraukite su gerais bičiuliais, stenkit÷s įgyti naujų, įdomių draugų. Laim÷ – tai
žinoti, kad nesate vieniši.
Nekaltinkite kitų d÷l savo nes÷kmių. Užuot krimtęsi, kad jūsų nesupranta, atvirai pasakykite, ko tikit÷s iš to
žmogaus. Antraip niekada nesutarsite, o širdyje kaupsis nuoskaudos. Laim÷ – tai mok÷jimas dalytis savo troškimais, svajon÷mis ir
rūpesčiais.
Išmokite atleisti. Juk kiekvienas gali suklysti. Prisimindami patirtą nuoskaudą kaskart vis stipriau kent÷site. Niekas taip neapvalo sielos
kaip nuoširdus atleidimas. Iš karto pasijusite geriau, liks daugiau vietos maloniems prisiminimams.
Pernelyg aukštai nekelkite siekių kartel÷s. Galbūt nepasiekiate tikslo vien tod÷l, kad trokštate neįmanomų dalykų? Neapgaudin÷kite savęs ir nesiekite laim÷s su materialine gerove. Laim÷ – tai ne materialiniai turtai, o dvasios būsena.

MEDŽIŲ HOROSKOPAS
LIEPA (kovo 11-20 d.)
Liepos (ir vyrai, ir moterys) nepaprastai mielos ir moka tuo naudotis. Liepos pilnos prieštaravimų, jas sunku perprasti. Liepos turi praktišką protą, m÷gsta techniką, yra apsukrios, tikslios, bet
kartais joms pritrūksta valios. Kartais Liepos būna tylios, baimingos, net pesimistiškos. Pasitaiko
Liepų, kurios neatsikrato nuobodulio visą gyvenimą, jas sunku kuo nors sudominti.
Dažniausiai Liepos svajoja apie stabilų, aprūpintą, pilną patogumų gyvenimą, mano, kad
kitaip ir būti negali, bet praktiškai jos gali adaptuotis net ir labai sunkiomis sąlygomis. Liepoms
gali būti jauku ir paprastoje palapin÷je, pastatytoje miške.
Liepos šiek tiek savimylos, m÷gsta būti giriamos. Ramios iš išor÷s, nors viduje kartais verda.
Turi patrauklių bruožų, kas pritraukia aplinkinius.
Liepos sugeba bet kam apsukti galvą. Meil÷je Liepos labai pavydžios, s÷kmingas šeimyninis
gyvenimas įmanomas tik tada, jei sutiks dvasiškai artimą žmogų. Tinkamiausias partneris draugystei ir meilei – Pušis, Ieva, Liepa, Alyvmedis. Spalvos – šviesiai pilka, sidabrin÷, geltona. Akmuo –
akvamarinas, heliotropas, chrizolitas, safyras, sardoniksas. Skaičius – 5,7.
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