
Mokykla  tur i  naują  pavadinimą  

Žiema  
 
Laukuose  ba l ta  paklodė  žėr i .  
Tartum tv iska  s idabru .  
Danguje  žva igždynai  sp ind i .  
O apl inkui  v i sur  ba lta  i r  ramu.  
 
Pas ipuošus i  ž iema atė jo,  
Tartum baltą  paltą  v i lkdama.  
J i  supyksta  i r  pašė lsta.  
Keldama smark ias  pūgas.  

 
3 k lasės  mokinė  Ema Misev ič iūtė  

Spindulys 

Į s t a i g o s  r e k v i z i t a i 

(įstaigos kodas, buveinės 

adresas, atsiskaitomosios 

sąskaitos) nesikeičia. 

                                                   
Direktorė Sidutė Černauskie-
nė 

Informuojame, kad 

Vilkaviškio rajono savival-

dybės tarybos 2015 m. ge-

gužės 29 d. sprendimu Nr. 

B-TS-58 ,,Dėl Vilkaviškio 

r. Gižų Kazimiero Baršaus-

ko pagrindinės mokyklos 

struktūros pertvarkos“ nu-

tarta skelbti Vilkaviškio r. 

Gižų Kazimiero Baršausko 

pagrindinės mokyklos 

struktūros pertvarką kei-

čiant pavadinimą nuo 2015 

m. rugsėjo 1 d. į  Vilkaviš-

kio r. Gižų Kazimiero 

Baršausko mokyklą -

daugiafunkcį centrą. 

Gižų  Kaz imi ero  Bar šausko  mo kyk la - da ug ia funkc in i s  c ent r as  

Dabar mokyklos moki-
niai ir mokytojai gali 
naudotis el. dienynu. 

Atkreipkite dėmesį: 

 Mokykla turi el. dienyną 

 Įvestos mokyklinės uni-
formos 

 Naujas mokyklos pava-
dinimas 

 Nauji mokytojai 

 Naujas skambutis 

  Apsilankykite mūsų mo-
kyklos internetiniame pus-
lapyje: 
www.gizai.vilkaviskis.lm.lt  

2015 m. gruodis 
Nr. 3 

Mokykloje  įvest as  
e l .  d ienyn as!  

Pradinių klasių mokinukai kartu su 
savo mokytojomis ku rė  Advėnto kalėn-
dorius. Jais papuos ė  savo klasės.  

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Štai 3 klasės mokinės Haidi Jociūtės namuose  su-

kurtas Advento kalendorius. 

Advėnto kalėndorius 

Puslapis 6 Spindulys 

Spindulio redakcija sveikina visus visus su 

nuostabiomis žiemos šventėmis ir linki šilumos, 

jaukumo, santarvės ir meilės! 

Nuo s ių mokslo mėtų mu sų mokykla pasiu lė  mo-
kyklinės uniformas. Visi tarė mė s ir svarstė mė kokio tipo 
ir modėlio uniformų norė tumė. Nors visų nuomonė s 
skyrė si, mės suradomė patį tinkamiausią ir patogiausią 
variantą, nusprėndė mė, kad mokyklos jaunėsniėji bėr-
niukai vilkė s  s varkus, o mėrgaitė s – s varkus ir sijonus. 
Taip pasiruos ę ir pasipuos ę visi drąsiai ir laimingai pra-
dė jomė naujus mokslo mėtus. 
       Visi mokiniai noriai dė vi uniformas ir jomis dž iau-
giasi. Tikimė s, kad ir toliau taip bus ir uniformos nėatsi-
bos. Juk ž inotė, kaip bu na – grėit pabosta dė vė ti tą patį 
drabuž į... 

 

10 klasė s mokinė  Inėta Blaudž iu naitė   

Mokyklos mokiniai dė vi naujas 
mokyklinės uniformas  

Redakcija: Pau-

lius Mikalauskas, 

Margarita Mika-

lauskaitė, Ineta 

Blaudžiūnaitė ir 

mokytoja Lolita 

Klimčiauskaitė. 

© Spindulys 



Poka lb is  su  naujomis  mokytojomis  

Puslapis 2 Spindulys 

 
 1. Kas Jums labiausiai patinka mūsų mokyk-

loje? 

– Linksmi, nors gana padūkę, trokštantys žinių 
mokiniai. 
 2. Kokią fizikos formulę yra sunkiausia išmo-

kyti mokinius? 

– Lygiagretaus laidininkų jungimo formulę. 
 3. Kodėl pasirinkote studijuoti fizikos moks-

lus? Kas paskatino? 

– Astrofizikos studijas pasirinkau, nes kvietė dar 
neatrastos planetos. 
 4. Kas Jums labiausiai patinka mokytojo pro-

fesijoje? 

– Galimybė padėti jauniems žmonėms susiorien-
tuoti sudėtingame pasaulyje, atrasti pažinimo 
džiaugsmą. 

 
 

                      Socialinė  pėdagogė  Eglė Šataitė 
 
 1. Kuo pasikeitė Jūsų gyvenimas, kai atėjote 

dirbti į šią mokyklą? 

 – Atėjusi į dirbti į šią mokyklą matau dideles 
tobulėjimo perspektyvas, nes mokykloje vyksta 
įdomios veiklos, svarbiu laikomas ne tik akade-
minių dalykų ugdymas, bet labai svarbią vietą 
užima  vertybių formavimas. Kasdien mokausi iš 
mokytojų ir mokinių. 
 2. Kiek vaikų jūs sulaukiate per dieną savo 

kabinete? 

 – Statistikos nevedžiau, tačiau mano kabinete 
lankosi daug vaikų ir man dėl to labai smagu. 
Vieni užsuka pasikalbėti, ramiai pasėdėti, kiti 
tiesiog pasisveikinti. 
 3. Kodėl pasirinkote studijuoti socialinės peda-

gogikos studijas? Kas paskatino? 

– Socialinės pedagogikos studijas rinkausi labai atsakingai, mokiausi su noru ir motyvacija. Patiko dės-
tomi dalykai - psichologija, sociologija. Taip pat ir darbo pobūdis - socialinis pedagogas - vaiko gerovės 
advokatas. 

4. Su kokiais iššūkiais susiduriate kiekvieną dieną? 

– Didžiausiu iššūkiu pavadinčiau greitai kintančias situacijas, su kuriomis susiduriu kiekvieną dieną 
darbe.   

 

Spindulys Puslapis 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 klasės mokinės Viltės Lazauskaitės piešinys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 klasės mokinio Roko Kasparavičiaus piešinys 

Kalėdų pasaka  
Susip až in kite  su  inf ormacin ių  techno logi jų  projekto „Kalėd ų pasaka”  p ieš in ia i s ,  

kur iuos kūrė 5 –6 klas ių  mokin ia i .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 klasės mokinio Henriko Misevičiaus piešinys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 klasės mokinės Samantos Damidavičiūtės piešinys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 klasės mokinės Gabijos Stasiulevičiūtės piešinys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 klasės mokinio Luko Josiuko piešinys 

Fižikos mokytoja Laimutė Budreikienė 



Spindulys Puslapis 4 

            Trėc ios klasė s mokytoja  Eglė Mockienė  
1. Kas Jums labiausiai patinka mūsų mokykloje? 

 – Mūsų mokykla yra labai graži, jauki, puikiai su-
tvarkyta. Labai patinka mokyklos parkas. Tačiau 
didžiausią džiaugsmą man teika mano mokiniai. 
Man gera, kai matau juos linksmus, besidžiaugian-
čius savo sėkme. Dirbant nedidelėje klasėje yra ga-
limybė geriau pažinti kiekvieną vaiką, pajusti jo 
nuotaikas. 
2. Kokias svarbiausias asmenybės savybes turi 

turėti pradinių klasių mokytojas? 

– Būti mokytoja – visų pirma reiškia būti geru žmo-
gumi. Pradinių klasių mokytojo profesija skirta to-
kiems žmonėms, kurie yra pašaukti dirbti su vai-
kais ir vaikams. Reikia mylėti ir suprasti vaikus, jie 

turi nevarginti tavęs. Kaip ir visos mokytojos turime būti lanksčios, kantrios, budrios, atsakingos.  
3. Kodėl pasirinkote studijuoti pradinių klasių pedagogikos studijas? Kas paskatino? 

– Nuo pat pirmos klasės žinojau, kad būsiu pradinių klasių mokytoja. O kodėl - nežinau. Gal todėl, kad 
vaikystėje labai mylėjau lėles, o gal todėl, kad patinka mažieji... Vaikystėje dažnai žaisdavau ,,mokyklą". 
Tas noras nesusilpnėjo ir vyresnėse klasėse. Mane itin žavėjo lietuvių kalbos mokytoja, kurios asmeninis 
pavyzdys paskatino mano pasirinkimą. 

4. Gal galėtumėte pacituoti Jūsų mokinukų įdomiausias mintis? 

-Dirbti su pačiais mažiausiais mokiniais yra smagiausia, tačiau kartu ir sudėtingiausia. 
Dažnai pasitaiko juokingų situacijų. Man jau įprasta, kad pirmokėliai mane pavadina mama, močiute. 
Taip jau susiklostė, kad pirmąja mokytoja buvau ir savo sūnui. Tačiau priešingai nei kiti vaikai, pamokų 
metu jis manęs niekada taip ir nepavadino mama. Žinojo, kad mokykloje jam esu mokytoja. Būdamas 
pirmokas, jis prieidavo po pamokų prie manęs ir paklausdavo: ,,Mokytoja, ar jau galiu sakyti  mama?" 

1. Ar prisimenate savo pirmają pamoką? Kaip 
jums sekėsi (ją vesti)?   
– Labai seniai. Prieš penkiolika metų. 
2. Ką galime matyti pro mikroskopą?   
– Nematomų organizmų pasaulį, stebuklus. 
3. Kodėl pasirinkote studijuoti  biologijos studijas? 
Kas paskastino?   
– Gamtos  grožis. 
4. Kas jus žavi gamtos pasaulyje?   

– Viskas.   

 

 

       Biologijos mokytoja  Vytė  Zubrickienė 

Mokytojas kalbino ir fotografavo 6 klasės mokinys Paulius Mikalauskas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 klasės mokinės Samantos Damidavičiūtės piešinys  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 klasės mokinės Gabijos Stasiulevičiūtės piešinys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 klasės mokinio Roko Kasparavičiaus piešinys 

Kalėdų pasaka  

Puslapis 5 Spindulys 

6 klasės mokinio Renato Zizo piešinys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 klasės mokinės  Monikos Pupkytės piešinys 



Spindulys Puslapis 3 

 
1. Kokios Jūsų mintys buvo apie mūsų mokyklą, kai pir-
mą kartą pamatėte ją?  
– Šiandieninėje mokykloje būti tikybos mokytoju yra tam tik-
ras iššūkis, nelengva perteikti jaunam žmogui dvasinius klo-
dus, jų gelmė yra begalinė. Atvėrusi šios mokyklos duris su 
džiaugsmu priėmiau galimybę tobulėti ir dalintis tuo ką turiu 
savyje su kitais.  
2. Kodėl mums taip svarbus dvasinis ugdymas? 
– Kiekvienas iš mūsų sutverti iš kūno ir sielos, savo kūnišku 
gyvenimu mes rūpinamės nuolat, o štai dvasinis dažnai lieka 
užmaršty. Tačiau ankščiau ar vėliau kiekvienam žmogui rei-
kia dvasinės atramos... Iš kur jos pasisemti? Kur jos ieškoti? 
Kiekvienas atsakymą randame savaip. Mano tikslas sujudinti 
kitame žmoguje tuos prigimtinius, nuo pat prasidėjimo glū-

dinčius raktus į dvasinį savo sielos tobulinimą, kad kiekvienas savyje atrakintų tas duris, už kurių slypi grožis, gėris, 
atjauta... 
3. Kodėl pasirinkote studijuoti dorinio ugdymo (tikybos) studijas? Kas paskatino? 
– Tikėjimas visada buvo svarbi mano gyvenimo dalis, kadangi nuo mažens buvau auklėjama, pagal tam tikras verty-
bes, kuriomis vadovaujuosi iki dabar.  Savanorystė, veiklos su vaikais ir jaunimu, dalyvavimas įvairiose organizacijose 
man jau seniai yra pažįstamas, todėl studijos man niekada nebuvo studijos, veikiau, tai gilinimasis į tai kuo šiandieną 
gyvenu, o darbas  - nėra darbas, tai – mano gyvenimas. Tiesiog gyvenu tuo kuo tikiu.  
4. Ar galėtumėte pacituoti Jūsų mėgstamą frazę? 
Norėčiau pacituoti E.M. Remarką : ,, Ką gali vienas žmogus duoti kitam be šilumos lašo? Ir kas gali būti daugiau už 

šilumos  lašą?“ Dažnai galvojame, kad negalime pakeisti pasaulio, tačiau net ir vienas žmogus gali nuveikti labai 

daug. O dalykai, kurie atrodo menki iš tikrųjų yra patys svarbiausi. 

Dorinio ugdymo mokytoja Nėringa Š alč iu niėnė  

1. Kas Jums svarbiausia Jūsų darbe, profesijoje? 

– Mano darbe svarbiausia dėmesys, kantrybė, nuoširdūs 
tarpusavio santykiai. Man gera matyti smalsias akis, nuo-
širdžias šypsenas, smagu girdėti darbinį klegesį. Smagu at-
rasti ir dalytis atradimais su kitais. 
2. Kaip kirčiuojamas žodis piliarožė? 

– Pìliarožė – kirčiuojame pirmame skiemenyje! 
3. Kodėl pasirinkote studijuoti lietuvių filologijos studi-

jas? Kas paskatino? 

– Profesijos pasirinkimą lėmė keletas priežasčių. Viena iš jų 
– tikėjau, kad reikia aukštojo mokslo diplomo. Tuo metu 
buvau įgijusi pradinių klasių mokytojos specialybę ir jau 
dirbau pagal ją. Todėl nutariau, kad protingiau būtų turėti 
ir kitą specialybę, kuri ateityje bus reikalinga. Pasirinkau 
studijas Vilniuje – lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo 

specialybę. Viena iš priežasčių – noras suprasti žmogų ir pasaulį, o literatūra čia tikra pagalbininkė. 
4. Kokie Jūsų mėgstamiausi lietuvių literatūros autoriai? Gal galėtumėte išskirti konkrečias knygas? 

– Mėgstamų autorių yra nemažai, sunku išskirti. Labai patinka S. Nėries, J. Marcinkevičiaus, P. Širvio V. Mykolaičio-

Putino bei daugelio kitų poetų kūryba, J. Erlicko humoras,  V. Račicko lengvas ir šmaikštus stilius („Zuika padūkėlis“, 

„Zuika dar gyvas“). Iš paauglystės įsiminusios knygos:  J. Ragausko „Ite, missa est!“ (Eikite, mišios pasibaigė), kiek pa-

naši į šią V. Mykolaičio-Putino „Altorių šešėly“, labai miela vaikiška V. Petkevičiaus „Kodėlčius“… 

Liėtuvių kalbos mokytoja Šilvija  Vėsėlkiėnė   

6 klasės mokinio Luko Josiuko piešinys 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 klasės mokinio Henriko Misevičiaus piešinys 

5 klasės mokinės Viltės Lazauskaitės piešinys 

Kalėdų pasaka  

Puslapis 6 Spindulys 

 

6 klasės mokinio Ryčio Čirvinsko piešinys 


