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,,Žiburio žinios“ ir toliau gyvuos                      

Praėjusiais metais 
startavusios ,,Žiburio 
žinios“ sulaukė neįti-
kėtino populiarumo.  
Laidos kolektyve di-
dž iu l ė s  permainos 
– pasikeitė daugelis 
komandos narių.  Taip 
pat laidoje atsira-
do naujos rubrikos: 
,,Rimti pokalbiai su 
rimtais žmonėmis“, 
, ,Reporterė“.  Visgi 

,,Žiburio žinių“  tikslai išliko tie patys – informuoti  gimnazijos 
bendruomenę apie renginius mokykloje bei skleisti gerą nuotaiką.  
Šiuo metu ,,Žiburio žiniose“ dirba Mantas Blaževičius, Aušra Lu-
košiūtė, Erika Klėgerytė, Arūnas Bendoraitis, Julius Burbulis bei 
Lukas Vyšniauskas.                                                            (nukelta į 3 psl.)

Gimnazistai skaičiais
Prienų ,,Žiburio“ gimnazijoje mokosi 491 mokinys: 290 mergai-

čių ir 201 berniukas.
I klasėse – 122 mokiniai: 62 berniukai ir 60 mergaičių.
II klasėse – 114 mokinių: 45 berniukai ir 69 mergaitės;
III klasėse – 120 mokinių: 51 berniukas ir 69 mergaitės;
IV klasėse – 135 mokiniai: 43 berniukai ir 92 mergaitės.

Pirmokų ir antrokų tėvai džiaugiasi gimnazija
Pimosios dienos, pirmosios 

savaitės naujoje mokykloje 
svarbios visiems: tiek mo-
kiniams, tiek jų tėvams. Tad 
kalbamės su pirmokų ir an-
trokų gimnazistų tėveliais. 
Kodėl nusprendėte vaiką 

leisti būtent į „Žiburio“ 
gimnaziją?
Karolio (II kl.) mama. 

Todėl, kad tai yra gimnazija. 
Edmundo ir Džojaus (I kl.) mamos. Vaikai iš draugų yra girdėję labai 
daug gerų atsiliepimų. Taip pat čia mokosi daug jų draugų. Gabijos 
(II kl.) mama. Prieš tai dukra mokėsi kaimo mokykloje, todėl, manau, 
kad gimnazijoje ji gaus geresnį išsilavinimą. Pauliaus ir Akvilės (I kl.) 
mamos. Tai tradicija, nes šią mokyklą esame pačios baigusios ir baigę 
mūsų vyresni vaikai, todėl šios tradicijos nelaužome ir ją toliau tęsiame. 
Be to, mokykla ir kai kurie mokytojai yra jau pažįstami. Erikos (I kl.) 
tėtis. Ši mokykla yra arčiausiai namų. Edvardo (II kl.) mama. Gimna-
zijoje  yra galimybių sportuoti.
Ar „Žiburio“ gimnazija pateisino Jūsų lūkesčius?
Karolio mama. Tikrai taip. Gabijos mama. Pateisino šimtu procentų. 

Pauliaus ir Akvilės mamos. Pateisino ypač puikus auklėtojas – V. Ble-
kaitis. Džiaugiamės ir puikiai suformuota klase. Erikos tėtis. Žinoma, 
pateisino.                                                                       (nukelta į 2 psl.)

2012 metais gimnazijją su pagyrimu baigė 19 abiturientų:
Baranauskaitė Gintarė, Basakirskaitė Milda, Bekampytė Justina, 

Bražiūnaitė Justina, Grybauskaitė Viktorija, Jonykaitė Rugilė, Liut-
kus Edvinas, Navickas Pijus, Noreikaitė Milda, Padvelskytė Rugilė, 
Petrauskaitė Greta, Pilipavičius Dominykas, Rajeckas Vilius, Raman-
čuckas Mantas, Rasimaitė Živilė, Ražanskas Jonas, Tarasevičius Rytis, 
Vaitonytė Reda, Volungevičius Audrius.

Silvijos Žem
aitytės nuotr.

Švietimo pagalba mokiniams, 
dėmesys mokyklos nelankan-
tiems mokiniams, jų nedera-
mo elgesio ir kitokių problemų 
sprendimas, galimų konfliktų 
prevencija ir krizių valdymas – 
tokia veikla  sutelkta ir patikėta 
mokyklos Vaiko gerovės ko-
misijai. Kalbiname gimnazijos 
Vaiko gerovės komisijos pirmi-
ninkę – direktorės pavaduotoją 
Liną Malinauskienę.
Prašom pristatyti mokiniams 

šią komisiją. 
Vaiko gerovės komisija rūpinasi 

vaikų gerove, nors mokiniai ne 
visuomet žino, kas jiems gerai ar 
tą gerumą supranta ne visai tinka-
mai. Štai dėl ko ši komisija tam ti-
kriems mokiniams paaiškina, kad 
jiems patiems, o ne mokytojams 
ar tėvams būtų geriau, jei jie lan-
kytų pamokas, tinkamai elgtųsi, 
gerai mokytųsi. Komisija vykdo 
nuolatinę tokių mokinių priežiū-
rą, bendrauja su klasių vadovais. 
Jeigu problemos nesprendžiamos, 
nepavyksta rasti bendros kalbos, 
pasiekti teigiamų rezultatų, moki-
nį galima perduoti svarstyti Gim-
nazijos tarybai arba Prienų rajono 
vaiko gerovės komisijai.
Taigi apibendrintai galima sa-

kyti, jog į komisijos posėdį kvie-
čiama dėl…

Elgesio, mokymosi, lankomumo 
problemų. Kaip bebūtų, su mumis 
susiduriama, kai mokinys neprii-
ma geranoriškos klasės vadovo, 
socialinės pedagogės pagalbos.
Ar komisijos darbas efekty-

vus?
Dažniausiai taip, tačiau reikė-

tų nepamiršti, kad konsultacijų 
pobūdis priklauso nuo to, kokia 
pagalba reikalinga mokiniui. Šios 
komisijos darbas – ne teismo pro-
cesas, o mokinio problemų anali-
zė ir efektyvus jų sprendimas. 
Ko palinkėtumėte „Žiburio“ 

gimnazijos neklaužadoms? 
Linkiu, kad Vaiko gerovės komi-

sijos posėdžiuose nesusitiktume, 
kitaip sakant, kad komisija turėtų 
kuo mažiau darbo.
Ačiū už pokalbį.

Tautvydas Vencius

 Kai mokinys nepriima geranoriškos pagalbos

Silvijos Žem
aitytės nuotr.

Silvijos Žem
aitytės nuotr.

Silvijos Žem
aitytės nuotr.
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Šią vasarą gimnazijos kūno kul-
tūros mokytojas ekspertas Olegas 
Batutis dalyvavo Švietimo mainų 
paramos fondo finansuojamoje 
Comenius „Mokymosi visą gy-
venimą programos“ kvalifikacijos 
tobulinimosi veikloje.
Nuo liepos 29 iki rugpjūčio 3 

dienos mokytojas buvo išvykęs 
į Vierumäkį – Suomijos Sporto 
instituto organizuotą tarptautinį 
kūno kultūros mokytojų seminarą 
„Kūno kultūros ir sveikatos ugdy-
mas – gerovės skatinimas moky-
klose“.
Į seminarą susirinko daugiau 

nei 120 dalyvių iš 21 skirtingos 
pasaulio šalies. Dalyviams orga-
nizuota beveik 100 atvirų teorinių 
ir praktinių užsiėmimų salėse, 
aikštynuose, šokio bei aerobikos 
aikštelėse, baseine ir auditorijo-

,,Dviejų upių pasaka: Nemunas ir Oderis“

Birželio 14 d. dešimt Prienų „Žiburio“ gimnazijos gimnazistų: Mantas 
Blaževičius, Silvija Žemaitytė, Dileta Naumavičiūtė, Silvija Kairiūkš-
tytė, Viktorija Marčiukaitytė, Reda Baltrušaitytė, Inga Baugailiškytė, 
Akvilė Radzvilavičiūtė, Lauryna Ražanskaitė, Greta Aleksynaitė, ir 
mokytojai Artur Hovakimyan, Daiva Vintė išvyko į Chojną, Lenkijos 
miestelį netoli Vokietijos sienos. Mus pasitiko grupelė moksleivių iš 
„Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych“ gimnazijos. 
Visą savaitę gyvenome moksleivių bendrabutyje kartu su šios gimna-

zijos moksleiviais. Nors Lenkijoje dar nebuvo pasibaigę mokslo metai, 
jie buvo atleisti nuo pamokų, kad bendrautų ir leistų laiką su mumis. 
Kasdien pristatinėjome projektus, kuriems ilgai ruošėme dar Lietuvoje, 
vykome į ekskursijas, išvykas, vaikščiojome po garsius parkus, rezerva-
tus, apžiūrėjome lankytinus objektus, Oderio pakrantes, ruošėm lietuvių 
ir lenkų tradicinius patiekalus. Viena įsimintiniausių išvykų –  prie S. 
Dariaus ir S. Girėno  paminklo, pastatyto jų žūties vietoje.
Iš pradžių buvo gan sunku bendrauti, jautėsi kalbos barjeras, bet pa-

skutinėmis dienomis visi tapome drąsesni, draugiškesni. Ypač maloniai 
nustebino  ir pradžiugino priešpaskutinį vakarą lenkų gimnazistų su-
rengta staigmena – jie  uždegė daug žvakučių ir paruošė puikias vai-
sių vaišes! Visą vakarą mes, lietuviai, mokėmės lenkų, o jie – lietuvių 
kalbos. Taigi ir vieniems, ir kitiems buvo daug juoko klausantis, kaip 
lenkai stengiasi pakartoti vieną ar kitą žodį, frazę. 
Mes smagiai praleidome laiką bei turėjome galimybę pagerinti savo 

anglų kalbos žinias.                                                   Greta Aleksynaitė

Tarptautinė Baltijos jūros projekto konferencija 
Rugpjūčio 27–30 dienomis Latvijoje, Valmieros miestelyje, vyko 

Baltijos jūros projekto (BJP) konferencija „Vietiniai resursai darniai 
plėtrai“. Konferencijoje dalyvavo visos devynios Baltijos jūros vals-
tybės. Lietuvai atstovavo 12 mokinių, iš jų – ir „Žiburio“ gimnazijos 
ketvirtokės Jovita Kelmonaitė ir Rūta Barcytė. Konferencijoje mokinės 
pristatė darbą „Prienų miškai – atsinaujinančių resursų šaltinis“, kuriam 
vadovavo mokytoja Rasa Kučinskienė.
 Visus atvykusius į konferenciją svečius pasveikino Valmieros savival-

dybė bei meras. Be to, konferencijos–susitikimo metu mokiniai dirbo 
įvairiose darbo grupėse: vieni lavino meninius gebėjimus menų gru-
pėse,  kiti – tyrė upių bei oro užterštumą, išbandė chemijos galimybes, 
atlikdami įvairius laboratorinius darbus, dar kiti – tyrinėjo akmenis ir 
mineralus. Taip pat vyko įvairios paskaitos ir ekskursijos į baldų, stiklo, 
tekstilės fabrikus bei perdirbimo cechus. 
Taigi, BJP konferencija paliko didelį įpūdį. Iš šios išvykos mokiniai 

grįžo laimingi, įgavę naujų žinių ir, žinoma, neįkainojamos patirties.
Jovita Kelmonaitė

(atkelta iš 1 psl. )
Kokius spėjote įžvelgti moky-

klos privalumus ir trūkumus?
Pauliaus ir Akvilės mamos.  

Didžiausias privalumas – daug 
būrelių. Be to, mokytojai „faini“ 
ir bendrauja ne vien dalykiškai.  
Viskas patinka, tik gal valgykloje 
mažokai vietos ir siauras meniu. 
Edvardo mama. Čia vaikai gali 
visapusiškai lavintis, yra daug 
veiklos. Minusas – važinėjimas, 
nes gyvename kaime. Samantos 
mama. Kaip privalumą išskirčiau 
didelius mokytojų reikalavimus, 
nes tai priverčia vaikus mokytis. 
Minusų kol kas negaliu išvardinti. 
Ievos mama. Trūkumų, manau, 
nėra. Mokykla yra viena iš gra-
žiausių ir moderniausių. Karolio 
mama. Nematau trūkumų. Moky-
tojai yra bendraujantys, rūpestin-
gi, o mokykla labai graži.
Ar mokykla pakankamai ben-

dradarbiauja su tėvais?
Gabijos mama. Užtektinai. 

Pauliaus ir Akvilės mamos. 
Gaunam įvairių pasiūlymų įsi-
traukti į mokyklos veiklą, tik 
reikia tuo domėtis ir turėti noro. 
Ievos mama.  Pakankamai. Patin-
ka, kad informaciją galima gauti 

SMS žinutėmis. 
Ką manote apie uniformas?
Gabijos mama. Uniformų rei-

kia, jos drausmina mokinius ir 
gražiai atrodo. Karolio mama. 
Jos buvo būtinos visais laikais, 
todėl reikia ir dabar. Su jomis 
mokiniai atrodo gražiau net už 
mokytojus. Edvardo mama.  Kol 
užtenka dėvėti vieną iš unifor-
mos detalių, uniformos yra gerai. 
Tačiau  jos brangios, pasiūtos iš 
nekokybiškos medžiagos ir nela-
bai praktiškos. Samantos mama.  
Jei mokinys gimnazijoje žada 
praleisti tik porą metų, tuomet jų 
nereikia. Tuo atveju, jei žada mo-
kytis visus (ketverius) metus, tada 
uniforma būtina.
Kas turi didesnę įtaką vaiko 

mokymuisi: tėvai ar mokytojai?
Karolio mama.  Mokykla turi 

didesnę įtaką, o tėvai vaikams 
gali tik patarti. Akvilės ir Pau-
liaus mamos.  Svarbi šeimos įta-
ka, tačiau ir mokytojas turi turėti 
šarmo, gebėti įtraukti, sudominti 
mokinį. Ievos mama. Įtakoja mo-
kytojo būdas ir sugebėjimas gerai 
perteikti dėstomo dalyko medžia-
gą. Gabijos mama. Tėvai turi 
skatinti vaiką mokytis.
Ačiū už pokalbius!

Jovita Kelmonaitė

se, buvo skirta laiko susipažinti, 
bendrauti, diskutuoti, pasidalinti 
idėjomis bei patirtimi.  Semina-
re gimnazijos mokytojas pristatė 
keturias „House dance“ (klubi-
nių šokių) bei „Pilates“ pamokas. 
Mokytojo nuomone, pamokos 
patrauklumas labai priklauso 
nuo mokytojų užsidegimo, žinių, 
noro ir fantazijos, kaip paįvairinti 
pamoką, padaryti ją įdomesnę ir 
patrauklesnę mokiniams. Todėl 
nūdienos kūno kultūros dalyko 
pagrindinis uždavinys – skiepyti 
mokiniams meilę fiziniam akty-
vumui, mokyti nuo mažumės rū-
pintis savo sveikata ir fizine savi-
jauta, o kūno kultūros pamokose 
– vengti monotonijos, ieškoti nau-
jų netradicinių, mokiniams priim-
tinų judėjimo formų, suteikiančių 
teigiamų emocijų. 
„Manau, kad tarptautiniai kursai 

ir seminarai mokytojams yra pui-
ki galimybė ne tik įgyti naujų ži-
nių bei įgūdžių, pasidalinti prakti-
nėmis idėjomis ir patirtimi, bet ir 
surasti bendraminčių, neabejingų 
dėl  mažėjančio fizinio aktyvumo 
blogėjančiai mokinių sveikatai,“ 
– kalbėjo mokytojas O. Batutis. 

Jovita Kelmonaitė

Klubinių šokių ir „Pilates“ pamokos – bendraminčiams iš 
viso pasaulio

G
retos Aleksynaitės nuotr.
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LMP  ir ,,Prienų jaunimo“ 
klubo narė – Rūta

Ką per šiuos metus nuveikei 
mokinių ir jaunimo labui?
Didžiausias darbas – įkurtas 

,,Prienų jaunimo“ klubas! Iš pra-
džių į mokinių klubą kviečiau 
savo draugus, norėjau jį atgai-
vinti, radau bendramintę Paulą 
Jančiauskaitę, kuri man padėjo 
suburti komandą. Manau, jog šis 
klubo įkūrimas yra didžiulis dar-
bas ir aš tuo labai patenkinta, ypač 
klubo prezidente Ieva Makštutyte, 
kuri puikiai atlieka savo pareigas 
ir tęsia šį darbą.
Ką nuveikei Prienų ,,Žiburio“ 

Nauja patirtis
Jau nuo Rugsėjo 1-osios IIa klasėje mo-

kosi Otyllia. Mergina Lietuvoje praleis 
visus mokslo metus. 
Kaip patekai į šią mainų programą?
Na, manau, tai mano šeimos genuose. 

Mano dėdė pirmasis dalyvavo mainų pro-
gramoje Japonijoje 1980-aisiais. Mama 
lankėsi Brazilijoje, teta buvo išvykusi į 
Vokietiją, sesuo – į Suomiją. Praėjusiais 
metais kita sesuo dalyvavo mainų progra-
moje Lenkijoje. Dabar, manau, atėjo mano 

eilė praplėsti savo akiratį ir įgauti naujos patirties!
Kokie Tavo pirmieji įspūdžiai Lietuvoje?
Ir Prienai, ir Lietuva yra daug gražesni, nei įsivaizdavau. Aš sužavėta, 

kokie visi draugiški ir padedantys, tai padėjo man daug lengviau prisi-
taikyti. Be to, aš labai nustebau pamačiusi, kiek daug žmonių mokosi 
šioje mokykloje, daug daugiau negu manojoje. 
Ar jau susiradai naujų draugų?
Taip, susidraugavau su daugybe žmonių. Kai visi tokie draugiški, ne-

sunku susirasti naujų draugų.
Ar Tau patinka mūsų mokykla? Kas labiausiai?
Žinoma, kad man patinka jūsų mokykla! Mano mėgstamiausia moky-

mosi dalis yra naujų lietuviškų žodžių išbandymas, nors kartais bendra-
klasiai ir pasijuokia iš mano klaidų.
Ar jau turi mėgstamiausią ir nemėgstamiausią pamokas?
Hmm... Sunku pasakyti dar tik prasidedant mokslo metams, tačiau vie-

na iš mėgstamiausių pamokų yra muzika.
Ar mokymasis Lietuvoje labai skiriasi nuo mokymosi Amerikoje?
Taip. Amerikoje kiekvieną dieną mes turime tas pačias 7 pamokas ir 

valandą pietums, taigi labai keista kiekvieną dieną turėti skirtingą tvar-
karaštį.
Ačiū už pokalbį.                                                          Kristina Jančytė

(atkelta iš 1 psl. )
Kokie Jūsų planai ir tikslai?
,,Žiburio žinios“. Pirmiausia 

būtina suformuoti galutinę ko-
mandą. Kadangi jos  dar nėra,  
iškyla įvairių problemų rengiant 
laidą. Stengiamės išsiaiškint, ką 
konkrečiai norime rodyti, kaip 
originaliau ir įdomiau pateikti 
naujienas. Toliau – atkaklus ir 
kruopštus darbas.
Ko buvusieji ,,Žiburio žinių“ 

nariai palinkėtų ir ką patartų.
Paulina Buzaitė. Būti vieninga 

komanda. Su šypsena ir meile vis-
kas susidėlioja į savo vietas, todėl 
tegul ,,Žiburio žinių“ nariai šiuos 
saldžius gyvenimo vaisius dalina 
visai Prienų ,,Žiburio" gimnazijos 
bendruomenei.
Rugilė Padvelskytė. Būti drą-

sesniems, nebijoti pasirodyti kar-
tais ir juokingai ar net kvailai ir, 
žinoma, kuo daugiau idėjų! Ir kad 
atsimintų, jog svarbiau ne kieky-
bė, o kokybė!
Gintautas Kuzmauskas. Kad 

nepritrūktų naujų idėjų. Patarčiau 
kurti iki 15 min. trukmės laidas, 
kad jos būtų ne tik informatyvios, 
bet kartu ir įdomios, šmaikščios. 
Komandoje turi būti tvarka, aiš-
kiai keliami tikslai ir siekiama 
kuo geresnio rezultato.
Ačiū už pokalbį.

Rugilė Dagilytė

Europos kalbų diena

Rugsėjo 26 dieną „Žiburio“ gimnazijoje paminėta Europos kalbų die-
na. Šį kartą šventę koordinavo mokytojos Rūta Pūrienė ir Jūratė Gry-
bauskienė,  kurios padėjo paruošti kuo įdomesnę programą. 
Dalyviai turėjo 

progą paklau-
syti indoeuro-
piečių kalbomis 
(lietuvių, loty-
nų, anglų, pran-
cūzų, vokiečių, 
latvių, rusų, len-
kų) deklamuo-
jamų eilėraščių, 
kartu padainuo-
ti prancūzišką 
dainą bei lietuvišką sutartinę. Vėliau moksleiviai dalijosi įspūdžiais iš 
mainų programų Prancūzijoje ir Lenkijoje. Gimnazijos moksleiviškas 
teatras parodė spektaklį „Pigmalionas pagal Bernardą Šo“, kuris buvo 
palydėtas audringais aplodismentais. 
Džiugu, kad šiemet Kalbų dieną paminėti į „Žiburį“ atvyko ir moks-

leiviai iš Birštono. Parodę nuotaikingą filmuką, jie visiems linkėjo sė-
kmingai mokytis užsienio kalbų.                                 Ieva Makštutytė

Silvijos Žem
aitytės nuotr.

Moksleivių pliažo tinklinio 
turnyras

Rugsėjo 11-ąją gimnazijoje vyko 
atviras moksleivių pliažo tinkli-
nio turnyras, kuriame  dalyvavo 
15 komandų. 
Merginų grupės nugalėtojos:
I v. – I. Mieldažytė ir G. Černevičiūtė.
II v. – M. Tarasevičiūtė ir G. Brūz-
gaitė.
III v.  – K. Savickaitė ir L. Giniūtė.
Vaikinų grupėje stipriausi buvo 

birštoniečiai.
Sveikiname!     Ieva Makštutytė

gimnazijos labui, kaip garsinai 
jos vardą Lietuvos mokinių 
parlamente?
Daugiau nei pusė LMP narių ti-

krai žino mūsų mokyklą. Jau per 
pirmąją sesiją švietimo ir mokslo 
viceministras V. Bacys paminėjo 
mūsų gimnaziją kaip labai stiprią. 
Susitikimuose aš gyriau savo 
mokyklą ir labai pagrįstai. Netgi 
švietimo ir mokslo ministras žino 
„Žiburio“ gimnaziją, pažįsta ir 
buvusį mūsų direktorių Aidą Al-
dakauską.  Taip pat demonstra-
vau LMP nariams mūsų gražias 
uniformas, pasakojau apie tvarką 
mokykloje, geranorišką moky-
klos valdžią. Dažnai mus lygina 
su užsienietiškomis, panašiomis į 
svajonių, mokyklomis. 
Ką naujo sužinojai būdama 

LMP nare?
Sužinojau daug ką… Norint būti 

visuomenišku, toli gražu nereikia 
būti moksliuku; kad kiekvienas 
tikslas reikalauja daug darbo; kad 
norint prieštarauti, reikia sakyti, o 
norint pasakyti, reikia kalbėti. Su-
žinojau, kad svarbiausia žmogui 
yra kūrybiškumas...  LMP pakeitė 
mano požiūrį į aplinką, mane pa-
darė daug kritiškesnę ir daug pla-
čiau mąstančią. Čia galioja viena 
taisyklė – kuo daugiau tu atiduosi 
LMP, tuo daugiau iš jo pasiimsi.
Kokie Tavo ateities planai ir 

iniciatyvos?
Po truputėlį traukiuosi iš visuo-

meninės veiklos, planuoju susi-
kaupti moksluose, susikoncen-
truoti į saviugdą. 
Ačiū už pokalbį.    

Rūta Barcytė

Silvijos Žem
aitytės nuotr.

Silvijos Žem
aitytės nuotr.

Silvijos Žem
aitytės nuotr.
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Kūrybinio rašymo dirbtuvės
Tautvydas Vencius
Kaip rudenio takuos platėjančiuos 
nepasiklyst
Ir nesidžiaugt svajingais rudeni-
nio šalčio triukais,
Gamtos paletės spalvomis tapytus 
peizažus
Savom mintim paverst vien tik tai 
man skirtais teptukais...
Tapyčiau rytmetinius spindulius, 
šalnų pakąstus vasarinius žiedus,
Kiekvieną dieną kintančios gam-
tos pasauliui
Kartu su rudeniu suteikčiau vis 
naujas, dar neregėtas atspalvių 
gamas,
O nakčiai užtekėjus lai jas visas 
gūdi tamsa uždengs...
Bet tas ruduo – nelygink talento ir 
prigimties jo,
Ne menininkui, ne širdžiai jį su-
prasti – 
Kokie peizažai stebuklingi žie-
moje ištirpsią,
O tavo mintyse ir delnuose tiktai 
guašo smiltys pasiliksią…

Miglė Tarasevičiūtė
  Prakvipo rudeniu. Aš žengiu per 
spalvų paletę. Tai kuo kvepia ru-
duo?
Iš dangaus krintantys sunkūs, 

nostalgijos prisirpę krikštoliniai 
gabalai krinta ant manęs. Jie ritasi 
veidu, įkvepiu, užuodžiu praeitį.
Į kūną skverbiasi vėjas. Gerai, 

kad apsivilkau paltą. Sūrią ašarą 
pagriebęs nutrenkia žemėn. Jau-
čiu dūrį. Taip ir Hamletas perdūrė 
Klaudijų.
Akys pasiklydo tarp lapų, gyve-

nimo istorijų. Pasirodo, jų baigtis 
vienoda. Nosį kutena grabas.
O vis dėlto rudens kvapas nėra 

toks gundantis.

Kristina Jančytė
Nostalgija ne šios planetos...

Dienoms trumpėjant, o vaka-
rams ilgėjant vis dažniau nykuma 
beldžiasi į mano vidų. Tačiau man 
tai visai patinka... Taip atrandu 
daugiau laiko pabūti su savimi ir 
daug ką apmąstyti.
Šaltos dangaus ašaros vis daž-

niau barbena į mano kambario 
langą. Tokiu oru, svajingai bežiū-
rint į medžius, galvoje užsimezga 
įvairiausi filosofiniai būties klau-
simai ir apmąstymai, praskaidri-
nantys įprastą rutiną. Galvoje tik 
ir kirba kodėl... kodėl... kodėl... Į 
visus tuos klausimus atsakyti yra 
sunku, bet labai knieti.
Nieko nėra nuostabiau nei lėtai 

sau vaikštinėti ištuštėjusiomis 
miesto gatvėmis, kuriose dabar 

„Žiburio“ gimnazijos mišrusis choras – dainų šventėje
Prasidėjus vasarai ne visi gimnazistai skuba ilsėtis. Mokyklos choristai 

uoliai lankė repeticijas ir ruošėsi visus metus lauktai  moksleivių dainų 
šventei. Vilniuje dar uoliau vyko pasiruošimas šventei. Teko kęsti ilgas 
repaticijas bei varginantį karštį. Tačiau visi vėliau suprato, jog visa tai 
atsipirko. 
Gausiausias tarp visų Lietuvos chorų buvo mūsų,  80-ies choristų  „Ži-

burio“ gimnazijos mišrusis choras! Tačiau tai ne vienintelis pasiekimas 
šventėje. Skambėjusioje lietuviškų dainų pynėje suvalkietišką dainą di-
rigavo mūsų gimnazijos choro vadovė Roma Ruočkienė! Tai didžiulis 
mūsų choro vadovės įvertinimas, nes iki šiol dar nei vienas prienietis 
neturėjo garbės diriguoti tokio masto šventėje! 
Grįžome pilni smagių ir šiltų ispūdžių!             Laurynas Juravičius

šeimininkauja ruduo. Žingsniuo-
dama prasilenkiu su tamsiais si-
luetais, šmėkštelėjusiais naktyje. 
Visi jie nuglaistyti tamsa ir tapę 
tik beasmenių šmėklų minia. Kie-
kvienas paskendęs savo sapnuose, 
mintyse, apmąstymuose.
Ant žemės sugulę lapai, kūlvers-

čiais vienas per kitą besiritantys, 
gena mane tolyn tamsiu šaliga-
tviu. Pakelėse juodas šakas dan-
gun iškėlę medžiai tik ir taikosi 
mane įbauginti. Tuomet skambiai 
čeža medžių lapai, kai aš juos at-
sargiai, atrodo, vos priliečiu koja. 
Ši vakaro misterija kiekvieną kar-
tą nustelbia savo išradingumu.
Henrikas Radauskas rašė, kad 

„Kiekvieną rudenį sergu/ Nostal-
gija ne šios planetos.“ Man nutin-
ka atvirkščiai – aš su nostalgija ir 
ilgesiu kasmet laukiu ateinančio 
rudens...

 Gimnazistes išlydint
Rugsėjo 15-ąją į Pran-

cūziją trims mėnesiams 
išvyko penkios žiburie-
tės: Laura Noreikaitė, 
Kamilė Bandonytė, 
Milena Šalčiūtė, Elena 
Jančiukaitė ir Greta 
Jakinevičiūtė. 
Kalbamės likus ke-

lioms dienoms iki išvažiavimo.
Ko labiausiai pasiilgsi Prancū-

zijoje? 
Kamilė, Laura, Greta. Labiau-

sia – savo šeimos ir draugų. Mile-
na. Manau, kad galėsiu pasakyti 
tik grįžusi. Elena. Tokiam ilgam 
laikui namų palikti niekada ne-
teko. Manau, kad klasės draugų, 
muzikos pamokų pas Romutę, 
savo šuns bei šeimos narių.
Kaip manai, koks didžiausias 

iššūkis Tavęs laukia? 
 Kamilė. Visa ši kelionė – didelis 
iššūkis: nauji potyriai, nauji žmo-
nės, galų gale – nauja šalis. Lau-
ra. Kalbos barjeras bus didžiau-
sias iššūkis. Greta. Apsiprasti 
naujoje vietoje. Elena. Manau, 
kad sunkiausia bus įsilieti į nau-
jos klasės kolektyvą, mokyklos 
bendruomenę, taip pat negirdėti 
lietuvių kalbos. Milena. Ko gero, 
gebėjimas susikalbėti. Liepą pra-
dėjau mokytis prancūzų kalbos, 
nors žinau, kad išsiversiu su anglų 
kalba, o blogiausiu atveju – mane 
gelbės gestų kalba.
Ko tikiesi iš mainų progra-

mos?
Elena. Tikiuosi įgyti tarptautinės 

mokymosi ir tarpkultūrinio ben-
dravimo patirties, išmokti prancū-

zų kalbos, susirasti naujų draugų. 
Greta. Tikiuosi daugybės gerų 
įspūdžių, naujų draugų, geriau 
įvaldyti prancūzų kalbą, pamaty-
ti Prancūziją ir ją pažinti. Laura. 
Norėčiau praplėsti akiratį, pato-
bulinti prancūzų  ir anglų kalbos 
žinias, tapti savarankiškesnė. Mi-
lena. Pramokti prancūzų kalbos. 
Kamilė. Geriau išmokti užsienio 
kalbų, susirasti naujų draugų  bei 
patirti daug įvairių dalykų.
Ko palinkėtum pati sau?
Milena. Palinkėčiau sau daly-

vauti visur, kur tik atsiras gali-
mybė, niekada nepraleisti progos 
kažką nuveikti ar sužinoti. Lau-
ra. Daug ryžto! Elena. Niekada 
nepasiduoti. Kamilė. Kad ir kas 
bebūtų, žiūrėti tiesiai ir eiti į prie-
kį! Greta. Daugybės nepamiršta-
mų akimirkų ir būtinai pamatyti 
Paryžių. 
Dėkojame už pokalbį ir linki-

me, kad linkėjimai sau išsipil-
dytų!

Eglė Peleckaitė

G
retos Šataitės nuotr.

G
abrielės Č

epeliauskaitės nuotr.
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