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ANOTACIJA 
Kvietimą – skelbimą į renginį pakabinau mokytojų kambaryje, nes žodinio asmeninio 
kvietimo nepakanka ir skelbime paskaityta informacija geriau išlieka skaitytojo atmintyje.  
Pasirinkau 5b, 5c klases, nes jie mėgsta vaizdines priemones (skaidres) ir aktyviai 
dalyvauja pamokoje (galės perskaityti palinkėjimus ir pagiedoti išmokytą giesmę). 8b 
klasės mokiniai irgi aktyvūs, todėl dvi mokinės skaitydamos skaidrių tekstą lavino savo 
retorinius įgūdžius, atkreipė klausytojo dėmesį, nebuvo monotonijos. 
Kviečiau dalyvauti ne tik mokinius, bet ir mokytojus, nes reikia evangelizuoti kuo daugiau 
žmonių savo aplinkoje. 
Kadangi mūsų mokykloje mokytojus ir mokinius reikia supažindinti su Advento prasme ir 
tradicijomis, sukūriau renginio scenarijų ir jame panaudojau skaidres “Tyli naktis”,  kurios 
motyvuos mokinius įprasminti Adventą ir padės giliau pažvelgti i Kristaus gimimo 
paslaptį. Skaidrės “Pietūs su Dievu” kvies į dvasinių vertybių ugdymą  ir puoselėjimą. 
Manau, kad tikslinga rodyti tas skaidres, nes jos pasirinktus mokinius ir mokytojus moko 
altruizmo ir kviečia savo malda bei gyvenimu šlovinti Dievą. 
      Paruošdama ant lapelių Dievo Žodį norėjau renginio dalyvius supažindinti su 
Palaiminimais ir Dievo Žodžio grožiu ir prasmingumu. Renginio scenarijuje yra įžvalgų 
apie krikščioniškas tradicijas. Mokydama mokinius prasmingai džiaugtis Kristaus gimimu 
giedame išmoktą giesmę „Tyli naktis“. Paruošdama Dievo Žodį ant žvakelių žadinau 
mokytojams krikščionišką viltį ir siekiau sudominti Biblija.  
 
UŽDAVINYS:  
Mokinius ir mokytojus supažindinti su Advento prasme. Panaudojat skaidres ir Dievo Žodį 
mokyti  prasmingai džiaugtis Kristaus gimimu ir žadinant krikščionišką viltį  mokyti malda 
ir gyvenimu šlovinti Dievą. 
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MIELI KOLEGOS, 
 

GRUODŽIO 19 DIENĄ PIRMADIENĮ PER 6 -TĄ PAMOKĄ 308 KABINETE 
KVIEČIAME JUS Į ATVIRĄ ADVENTINĘ PAMOKĄ - POPIETĘ   

TEMA  „ŠLOVINK, MANO SIELA , VIEŠPATĮ“, 
KURIĄ VES TIKYBOS VYRESNIOJI MOKYTOJA 

SIDONIJA JUSIENĖ  
 

MALONIAI PRAŠOME IŠ ANKSTO UŽSIRAŠYTI, NES ATĖJUSIEMS BUS PARUOŠTA 
STAIGMENA. LAUKSIME JŪSŲ.   
TIKYBOS MOKYTOJA, 8b ir 5b, 5c KLASĖS MOKINIAI. 
 
 
 
            VARDAS PAVARDĖ 
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SCENARIJUS: 
Vedantysis Sidonija Jusienė: Sveiki, Garbė Jėzui Kristui! 
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Jau uždegta 4- ta Advento vainiko žvakė simbolizuojanti 4- tą Advento savaitę 
(turbūt kolegės pastebėjote Advento vainiką mokytojų kambaryje?). 
Advento vainikas mums primena kiek laiko liko iki Šv.Kalėdų. Tai kiek laiko liko iki 
Šv.Kalėdų? Laukiu jūsų atsakymų..... 
Bet kas yra Adventas? .....(renginio dalyvių atsakymai). 
Vedantysis: Tai dvasinio atsinaujinimo, gailestingumo, gerumo darbų ir susikaupimo laikas 
iki mūsų Išganytojo gimimo paminėjimo.  
Tai 4 savaičių laikotarpis dvasiniam atsinaujinimui: žvelgimui į praeitį, dabartį, 
stabtelėjimas planuojant ateitį. Tai Jėzaus Kristaus didžiojo laukimo metas. Mes tikime, 
kad su gimstančiu Jėzumi mūsų širdyse užgims ir gailestingumas, meilė, tikėjimas bei 
viltis.  
Adventas yra atgailos metas, kada atsiprašome vieni kitų, bei Dievo už savo padarytas 
klaidas, nuodėmes. Adventas mus paruošia nepaprastam įvykiui – Kristaus gimimui. 
Leiskime gyvenimo išbandymų sūkuryje, bei siautėjančių negandų tamsoje uždegti šviesią 
viltį, gyvenimo džiaugsmą, galimybę džiaugtis mažais dalykais, kad įveiktume didesnius ir 
sunkesnius gyvenimo uždavinius. Mūsų gyvenimo moto tebūna: Blogį nugalėk gerumu.  
Giesmė „Tyli naktis“. Gieda mokiniai. 
Vedantysis: Atėjus Šv.Kalėdų išvakarėms, gruodžio 24d. ruošiamės valgyti pasninko – 
Kūčių vakarienę. Kūčių vakarienės maldoje prašome Dievo gailestingumo, kad būtų 
palaiminti ne tik 12 pasninko Kūčių valgiai, bet ir artėjantis Šv.Kalėdų laikotapis bei visi 
Naujieji J.Matulaičio garbei skirti metai.  
Prisimindami Kristaus ir Jo mokinių Paskutinę vakarienę  - meldžiamės prašydami 
palaiminto bendravimo, įprasmintų darbų, troškimo tapti šventais ir pasiaukojančiais  kaip 
Jėzaus Kristaus mokiniai. Nepamirškime kas sekmadienį dalyvauti Šv.Mišiose.  
Kūčių vakarienės paslaptingumas yra pašventintų Kalėdaičių laužymas ir dalinimasis. Kai 
kurie katalikai dalindami ir lauždami kalėdaitį turi tradiciją ne tik palinkėti palaimintų 
Viešpaties metų, bet ir atsiprašyti už senųjų metų klaidas. 
Linkiu, kad paslaptinga Kūčių vakarienė su pašventintais  kalėdaičiais taptų bendrystės ir 
meilės tiltu į kiekvieno tikinčiojo širdį. 
Skaidrės „Pietūs su Dievu“. Skaito 8b klasės mokinė Deimantė.   
Vedantysis: O dabar adventinius palinkėjimus mums paskaitys 5c klasės mokiniai        
..žodžiai (Prieduose). Per tą laiką uždegu ant padėklo sudėtas žvakeles.    
Vedantysis: Artėja Kalėdos, tad kuo pradžiuginsim Dievą ir savo artimuosius? Gal dvasine 
dovana – Šv. Mišių malda ir maža staigmena pavyzdžiui visų pamirštai kaimynei?  
Šiandien Šv.Kalėdų išvakarėse norim su Jumis pasidalinti širdies šiluma ir Dievo 
Žodžiu. Mokiniai padeda išdalinti (uždegtas tabletines) žvakeles su Dievo Žodžiu – 
palaiminimais ( juostele pritvirtintais prie žvakių). 
Dievo Žodžiu, kuris nušviečia mūsų gyvenimą savo išganymo šviesa ir palaiminimais, 
tegul jie pildosi. Palaimintų Šv.Kalėdų!  
Skaidrės „Tyli naktis“. Skaito 8b klasės mokinė Miglė. 
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PRIEDAI 
Palinkėjimai 5 klasių mokiniams. Išsitraukite po 1 spalvotą popierėlį su palinkėjimu ir 
perskaitykite. 
  
1.Būkite vieni kitiems paguoda.                                           16.Būkite atviri ir skubantys padėti. 
 
 
2.Tegul atsiranda žmogus, kuris tave                                  17. Būk drąsus(-i) ir mylintis tiesą. 
išklausys.  
 
3.Nebijok tiesos, nes ji padeda keistis.                                 18.Tikėk Dievu, nes Jis Tave pamilo. 
 
 
4.Pasitark su artimu žmogum.                                      19.Būk sveikas, linksmas ir laimingas žmogus. 
 
 
5.Nebijok būti tuo kas esi.                                                   20. Pažink save ir priimk kitus. 
 
 
6.Būk savimi be apgaulės.                                                21.Drąsiai ieškok tiesos ir kovok su blogiu. 
 
 
7.Blogį nugalėk gerumu.                                                       22.Nebijok Dievo ir patikėk Jo meile. 
 
 
8.Pasikrikštyk, jei nori tapti Dievo vaiku.                       23.Pagalvok, kuo norėtum būti užaugęs(-usi) 
 
 
9.Būkite palaiminti ir varge ir skausme.                         24. Tikėk geresne ateitimi ir stenkis mokytis. 
 
 
10.Jei liūdi, būk kitų paguostas.                                      25.Ieškokite laimės tarp dorųjų ir ją raskite. 
 
 
11.Pasidalink mintimis su tave suprantančiu.                          26.Džiaukis, nes esi Dievo kūrinys. 
 
 
12.Linkiu surasti tikrą draugą (-ę).                                         27. Būkite taikūs ir nesipykite dėl nieko. 
 
 
13.Už savo gerumą būk dėkingas(-a)                                         28.Būk jautrus kito nelaimei… 
savo tėvam ir auklėtojam. 
 
14.Draugystė tegul bus dora ir ilga.                                           29.Sutik skubančius tau padėti. 
 
 
15. Linkiu nesipykti, o susitaikyti.     30.Dažniau šypsokis, nenusimink, 
Taikos jums.                                                                                jei nesiseka. 
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PALAIMINIMAI Dievo Žodis  
 
Atvėręs lūpas Jėzus mokė: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią:                                                         
jų yra dangaus karalystė.“ (Mt 5, 2-3) 
 
Palaiminti liūdintys jie bus paguosti. 
(Mt 5, 4) 
 
Palaiminti romieji: jie paveldės žemę. 
(Mt 5, 5) 
 
Palaiminti alkstantys ir trokštantys teisybės: jie bus pasotinti. 
(Mt 5, 6) 
 
Palaiminti gailestingieji: jie susilauks gailestingumo. 
(Mt 5, 7) 
 
Palaiminti tyraširdžiai: jie regės Dievą. 
(Mt 5, 8) 
 
Palaiminti taikdariai: jie bus vadinami Dievo vaikais. 
(Mt 5, 9) 
 
Palaiminti persekiojami dėl teisybės: jų yra dangaus karalystė. 
(Mt 5, 10) 
 
Palaiminti jūs, kai dėl manęs jus niekina ir persekioja bei meluodami visaip šmeižia. 
(Mt 5, 11) 
 
Būkite linksmi ir džiūgaukite, nes jūsų laukia gausus atlygis danguje. 
Juk lygiai taip kadaise persekiojo ir pranašus. (Mt 5, 12) 
 
 
Jūs žemės druska. Jei druska išsivoktų, kuo gi ją reikėtų pasūdyti? Ji niekam netinka,  
ir belieka ją išberti žmonėms sumindžioti.  (Mt 5, 13) 
 
Jūs pasaulio šviesa. Neįmanoma nuslėpti miesto, kuris pastatytas ant kalno. 
(Mt 5,14) 
 
Ir niekas nevožia indu degančio žiburio, bet jį stato į žibintuvą,  
kad šviestų visiems, kas yra namuose. (Mt 5, 15) 
 



CD Tikybos mokytojų gerosios patirties sklaida 2012                                                                              
© Kauno arkivyskupijos katechetikos centras 
Paruošė tikybos vyr.mokytoja Sidonija Jusienė 

Taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje,  
kad jie matytų gerus jūsų darbus ir šlovintų jūsų Tėvą danguje.(Mt 5, 16) 
 
 
Aš  žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų,- sako Viešpats.  
Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimes, ir ateitį su viltimi.(Jer 29,11) 
 
Kaip dangus yra aukštai virš žemės, taip didis yra Jo gailestingumas 
tiems, kurie Jo bijo. (Ps 103,11) 
 
 
Nebegalvokite apie buvusius dalykus, nekreipkite dėmesio į praeitį. 
Štai Aš darau nauja – jau pasirodo, ar nepastebite? (Iz 43,18-19) 
 
 
Gaivink mus nuo ryto savo gailestingumu, kad džiaugsmas  
ir linksmumas mus lydėtų visą amžių .(Ps 90,14) 
 
 
Ramybė tebūna tau, ramybė tavo namams ir ramybė viskam, ką turi. 
(1Sam 25,6) 
 
 
Kadangi tu esi brangus mano akyse, Aš vertinu ir myliu tave. 
(Iz 43,4) 
 
 
Tu parodysi man gyvenimo kelią, tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė. 
(Ps 16,11) 
 
 
Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs.  
Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs. (Iz 43,2) 
 
Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą,  
saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje. (Fil 4,7) 
 
 
Aš – pasaulio šviesa. Kas seka manimi, nebevaikščios tamsoje,  
bet turės gyvenimo šviesą. (Jn 8,12) 


