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 Irma Šneiderienė. Motyvuoti 
nemotyvuotą mokytis mokinį.
 Vydmantas Petraška. Kai mo-
kinys nemoka aritmetikos.
 Levutė Karčiauskienė. Bet ku-
rią akimirką rasti laiko įsiklausyti 
į mokinio klausimą.
 Danutė Kazlauskienė. Kartais 
matau, jog mokiniui sunku, bet 
vis tiek turiu reikalauti, todėl ma-
nau, dirbant šį darbą sunkiausia 
suderinti reiklumą ir žmogišku-
mą.
 Džiuginta Gaigalienė. Neprie-
vartiniu būdu, vieningai siekti 
bendro mano, mokinio bei jo tėvų 
tikslo – išmokti.
 Živilė Jurkšienė. Būti visiems 
gera mokytoja.
 Arthur Hovakimyan: Man visų 
svarbiausia – suprasti mokinį, to-
dėl, tikriausiai, liūdniausia tada, 
kai nesuprantu jo norų.
 Dalia Šklėriūtė. Darbas – hobis, 
o hobių, spėju, sunkių nebūna. 
Todėl didelių problemų nekyla, 
nebent kai darbo nėra, va, tada 
sunkoka.
  Nijolė Šervenikaitė. Kelti mo-
kinio savivertę.
  Ona Simanaitienė. Prakalbinti 
mokinius.

Rugsėjo pirmoji
  Rugsėjo 1-ąją mokiniai pradėjo naujus mokslo metus. Anksti ryte 
mokiniai dalyvavo šventose mišiose, minėjime ant „Žiburio“ kalnelio, 
vėliau 88-oji abiturientų laida lydėjo pirmokėlius į jų mokyklas. Paskui 
visi mokiniai dalyvavo mokslo metų pradžios šventėje gimnazijos kie-
me, kur dvyliktokai surengė nuotaikingą pasirodymą. 
   Po ceremonijos mokiniai susirinko klasių auklėtojų kabinetuose, kur 
pirmokai susipažino vieni su kitais, o vyresniųjų klasių mokiniai dalijo-
si vasaros įspūdžiais.                                              Justina Bražiūnaitė

Sėkmės paslaptis – stengtis, klausyti ir girdėti
   Praėjusiais mokslo metais trys mokiniai – Paulina Banionytė (mo-
kytoja Snieguolė Vanžodienė), Mindaugas Lizaitis ir Greta Masai-

tytė (mokytoja Rūta 
Pūrienė) – valstybinį 
lietuvių kalbos bran-
dos egzaminą išlaikė 
šimtukais. Norėdami 
sužinoti jų mokytojų 
nuomonę apie buvu-
sius abiturientus bei 
jų darbo metodiką, 
padėjusią moki-
niams pasiekti aukš-
čiausius rezultatus, 

kalbiname jų mokytojas.                          
(nukelta į 2 psl.)

 „MOKYTOJO DIE-
NOS REGATA – 2011” 
NUOSTATAI 
Distancija - 8 kilometrai Nemunu 
(Birštonas—Prienai). 
Dalyviai - 9 – 12 klasių mokiniai 
ir/arba mokytojai. 
Laivo tipas – „Vikingu žaltys―. 
Komandos sudėtis: 14 irkluotojų 
(ne mažiau kaip 4 merginos), 1 

Gerbiami mokytojai!
  Sveikiname Jus su artėjančia Jūsų švente – Mokytojų 
diena. Atminkit, kad mokiniams esate svarbūs, niekada 
nestokokite jiems patarimų mokslo ir, žinoma, gyvenimo 
klausimais. 
  Net tada, kai galbūt atrodo, jog esate neįvertinti, vy-
kit tokias mintis šalin ir prisiminkite – MUMS JŪSŲ 
REIKIA, esame dėkingi. 
  AČIŪ UŽ VISKĄ. 

,,Salve“ komanda

 Jūratė Grybauskienė. Įžiūriu 
tik iššūkius, sunkumų bei proble-
mų neturiu.
 Aldona Ūsienė. Kartais sunku 
prisiversti ištaisyti kontrolinius 
darbus, nes toks darbas – jau mo-
notonija.
 Irena Mažeikienė. Susikalbėti 
su šiuolaikiniu jaunimu.
  Rūta Pūrienė. Priversti mokytis 
tuos, kurie nenori.
  Irena Teišerskienė. Sunkiausias 
yra pirmas mėnuo, gavus naujus 
mokinius.
  Ačiū už pokalbį.
Sunkumų mokytojams linkime 
kuo mažiau, o mes, mokiniai, pa-
sistenkime nekelti jiems proble-
mų.                   Milda Noreikaitė

Ar sunku būti mokytoju?
 Tikriausiai nė vienas neprieštarautų, jog mokytojo darbas ne iš 
lengviausių, tad ,,Salve“ nusprendė pasidomėti: kas sunkiausia 
dirbant mokytoju?

vairininkas ir 1 būgnininkas. 
PROGRAMA 
11.00 – Regatos pradžia – vasa-
ros estrada (Birštonas). 
12.00 – Startas – 
Valčių prieplauka. 
Finišas – „Ži-
burio“ kalnelis 
(Prienai). 
13.00 – Regatos 
dalyvių vaišini-
mas. 
13.30 – Regatos 
dalyvių apdova-

nojimai. 
14.00 – Jaunimo roko grupių 
koncertas. 
16.00 – Regatos uždarymas. 
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  Kokie buvo Jūsų mokiniai? Ar 
tikėjotės tokių rezultatų?
 Mokytoja Snieguolė Vanžodie-
nė. Paulina – kruopšti, darbšti, 
atidžiai ir susikaupusi atlikdavo 
kiekvieną darbą, mėgo skaityti 
knygas. Taip, tikėjausi, nes sklan-
džiai ir lengvai rašė, logiškai mąs-
tė – tai padėjo gerai atlikti teksto 
suvokimo užduotį. Be to, Paulina 
yra buvusi rajoninės lietuvių kal-
bos olimpiados prizininkė.
  Mokytoja Rūta Pūrienė.  Min-
daugas ir Greta – labai skirtingi, 
bet ir labai panašūs jauni žmonės, 
kurie, man rodos, ypač aiškiai 
suvokė ir perėmė senosios ,,Ži-
burio“ gimnazijos dvasią: tikri 
gimnazistai – apsiskaitę, viskuo 

     Rugsėjo 5-9 dienomis Prienų 
,,Žiburio“ gimnazijos mokiniai 
ir mokytojos O. Vaišnienė bei D. 
Kazlauskienė dalyvavo projekte 
,,Make me smile-sport and cul-
ture without borders“. Projektą 
vykdo Lietuva ir Lenkija, tad šį 
kartą viešėjome Lenkijoje.
  Kalbiname projekte dalyvavu-
sią mokytoją Danutę Kazlaus-
kienę.
   Koks šio projekto tikslas?
  Šio tarptautinio projekto tikslas 
labai kilnus. Kaimyninės šalys 
turi bendrauti ir bendradarbiau-
ti, o tokius santykius lengviausia 
plėtoti dirbant su jaunimu.
   Kaip Jūs manote, ar tokie pro-
jektai mokiniams naudingi? 
  Labai naudingi. Mokiniai mo-
kosi dirbti komandoje, tobulina 
užsienio kalbos žinias, susipažįsta 
su kitų šalių kultūra, žmonėmis. 
Tokie projektai padeda sulaužyti 
nusistovėjusius stereotipus.
  O ar šis projektas dar tęsis?
 Tiek lenkai, tiek mes labai no-
rime projektą pratęsti ir žadame 
sulaukti svečių dabar jau pas mus.
  Kalbiname projekto dalyvius.
 Kodėl nusprendėte dalyvauti 
šiame projekte?
 Klaudija. Mėgstu keliauti po 
įvairias šalis, jas pažinti. Tai pa-

Projektas ,,Alternatyvūs energijos šaltiniai ir 
aplinkos apsauga‘‘

Džiugi žinia visai mūsų 
mokyklos bendruome-
nei – gimnazija laimė-
jo tarptautinį projektą 
,,Alternatyvūs energi-
jos šaltiniai ir aplinka‘‘.
 Projekte taip pat da-
lyvauja mokyklos iš 
Vokietijos, Norvegijos, 
Italijos, Prancūzijos ir 
Ispanijos. 
   Projekto metu dalyviai 

aiškinsis, kaip gaminama ir kiek kainuoja elektra, konstruos energiją 
taupančių namų modelius, susitiks su mokslininkais, tirs iškastinio kuro 
keliamos taršos laipsnį savo šalyse, taip pat domėsis, kokios technologi-
jos gali būti panaudotos, kad sumažėtų energijos vartojimas privačiame 
sektoriuje, kuo mažiau būtų naudojama iškastinio kuro. Nauja ir įdomia 
informacija dalinsis internete, susitikimuose, lankstinukuose bei vieti-
nėje spaudoje. 24 mūsų mokyklos mokiniai ir keletas mokytojų turės 
galimybę aplankyti projekte dalyvaujančių šalių bendraamžius. Taigi, 
dėkojame projekto koordinatorei, chemijos mokytojai Džiugintai Gai-
galienei už aktyvumą ir, žinoma, sveikiname laimėjus!

Gintarė Baranauskaitė

besidomintys, darbštūs, atkaklūs, 
dvasingi ir kultūringi. Tą patį 
galėčiau pasakyti ir apie Editą 
Kreivėnaitę (99 balai). Greta ir 
Mindaugas – rajoninių gimtosios 
kalbos olimpiadų nugalėtojai, 
respublikinių olimpiadų dalyviai. 
Greta dar ir puiki skaitovė, rajoni-
nių skaitovų konkursų prizininkė. 
 Pasidalinkite darbo metodi-
ka, padėjusia mokiniams gauti 
aukščiausius įvertinimus.
 Mokytoja Snieguolė Vanžo-
dienė. Pasitikėjimas savimi ir 
mokytoju, smalsumas, kruopštus 
darbas kiekvieną pamoką.
  Mokytoja Rūta Pūrienė. Pa-
grindinė sąlyga – bendravimas ir 
bendradarbiavimas. Labai svarbu, 
kad mokiniai ne tik klausytų, bet 
ir girdėtų. 
   Ačiū už pokalbį.

Justina Bražiūnaitė

skatino mane dalyvauti.
  Mindaugas. Mokytoja pasiūlė, 
tai kodėl gi ne?
  Karolina ir Eglė. Norėjom pa-
žinti Lenkiją, jos tradicijas bei 
žmones.
  Ar pavyko susirasti draugų ir 
ar vis dar palaikote su jais ryšį?
  Eglė. Su kai kuriais vis dar ben-
drauju. Taip pat su viena lenke 
planuojame susitikti Vokietijoje, 
„Taize“ susitikime.
  Mindaugas. Sutiktus bendraam-
žius galiu pavadinti draugais ir iki 
šiol su jais bendrauju.
  O ar pavyko susišnekėti ir lais-
vai bendrauti?
  Valdis. Pavyko, tačiau iš pradžių 
buvo baisu likti nesuprastam.
  Karolina. Vakarais visi susirink-
davom: žaisdavom, šokdavom, 
pristatydavom vieni kitiems savas 
šalis ir tuomet būdavo lengviausia 
bendrauti. 
  Kas labiausiai kelionėje pati-
ko?
  Mindaugas. Plaukiojimas bai-
darėmis ir Lenkijos miestas Byd-
goszcz.
  Valdis. Nustebino miestas, ku-
riame gyvenome, sutikti žmonės 
ir diskotekos.
   Ačiū už pokalbį.

Jovita Kelmonaitė
 

Tarptautiniai projektai – nauda mokiniams

  Garsiai šių mokslo metų pra-
džioje nuskambėjo žinia apie 
„Žiburio“ gimnazijos laimėtą 
atranką ir patekimą į pasauli-
nio masto Microsoft projektą 
„Partneriai mokymesi”  (‘Part-
ners In Learning’).
  Kalbiname projekto koordina-
torę Irmą Šneiderienę. 
   Kokius reikalavimus, sąlygas 
turėjo įvykdyti gimnazija, kad 
patektų į programą?
  Pirmiausiai užpildėme paraišką, 
pateikėme viziją, kaip inovatyvūs 
mokymo metodai bus pritaikomi 
mūsų mokykloje, įrodėme, kad 
mes taip pat turime kuo pasida-
linti ir esame daug pažengę šioje 
srityje. Taip pat reikėjo sukurti 
reklaminį filmuką, tą darbą atliko 
ketvirtokas Eimantas Blaževičius, 
padėjo informatikos mokytojas 
Darius Kulieša. Vyko didelė at-
ranka. Dalyvavo 164 pasaulio 
šalių mokyklos, iš kurių buvo 
atrinkta tik 64. „Žiburys“ pateko 
tarp šių 64 ir tapo vienintele Lie-
tuvos mokykla, šiais metais daly-
vaujančia projekte kaip mokykla 
pradininkė (pathfinder school). 

   Kokia naudą gauna mokykla, 
dalyvaujanti šioje programoje?
   Didžiausia nauda – žinios, patir-
tis, susipažinimas su pažangiau-
siomis mokymo technologijomis, 
ivatyviaus ugdymo metodais, į 
mokinį orientuota pedagogija. 2 
kartus per mėnesį vyks mokymai 
visų dalykų mokytojams, vadina-
muosiuose virtualiuose universi-
tetuose. Juose dėstys žinomiausi 
pasaulio pedagogai. Tai išties 
bus neįkainojama patirtis mūsų 
mokytojams. Didelis indėlis bus 
mūsų anglų kalbos mokytojų, 
kurie gelbės kitų dalykų mokyto-
jams suprasti mokymus, kadangi 
visi mokymai vyks anglų kalba.
   Neseniai laimėjote konkursą 
– tapote „Žiburio“ gimnazijos 
direktore. Taip pat esate anglų 
kalbos mokytoja ekspertė. Da-
bar prisidėjo ir koordinatorės 
pareigos Microsoft projekte. Ar 
užteks viskam laiko ir jėgų?
  Laiko ir jėgų visada užtenka, kai 
yra motyvacija ir noras. Taip pat 
tai bus ne vieno žmogaus, o viso 
kolektyvo nuoširdus darbas ir no-
ras tobulėti.         (nukelta į 3 psl.)

Microsoft projektas „Partneriai mokymesi“
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Svarbu būti kiek galima arčiau mokinio, visą ugdymo procesą nukreipti 
į XXI amžiaus pilietį. Puiki galimybė suteikta išrinktų mokyklų vado-
vams, nes jie šiais metais, lapkričio 5–12 dienomis, keliaus į Vašingto-
ną, kur vyks susitikimas su mokyklomis mentorėmis, kurios vadovaus 
ir dalinsis patirtimi su mokyklomis partnerėmis.  
  Dėkoju už pokalbį.                                                   Ieva Makštutytė

  Indrė. Pernai ekskursija į Mo-
lėtų astronomijos observatoriją, 
kuomet kartu tyrinėdami dangaus 
kūnus aptikome ryškiai spindin-
čią kaip žvagždę  Saturną. Tuo-
met visi nuoširdžiai nudžiugome, 
suradę ją
  Laura. Kelionė autobusu į Mo-
lėtus. Važiuodami autobusu  tu-
rėjome nepakeičiamą progą dar 
labiau susidraugauti.
  Klaudija. ,,Uno“ir kt. žaidimai 
kortomis, įvairios linksmybės, 
šėlsmai, pokštai ir pertraukos.  
Bet linksmiausia ir geriausia būna 

Klasės langas

tuomet, kai žaidžiame kortomis.
  Gintarė. Fizikos pamokos I ir 
II gimnazijos klasėje, nes aplin-
kui sėdėjo labai linksmi bendra-
klasiai, o dar linksmesni buvo jų 
pokštai. 
  Lukas. Šokiai su bendraklasė-
mis merginomis.
  Eglė. Kelionė į Molėtus ir ke-
lionė į Lenkiją su keliais bendra-
klasiais, nes galėjome bendrauti 
atsipalaidavę ir negalvodami apie 
mokslus.
  Rūta. Ruošimasis II klasėje Kal-
bų dienos spektakliui.

 IIIa klasės geriausios akimirkos, praleistos drauge

  Metų pradžioje Prienų „Ži-
burio“ gimnazijos kūno kultū-
ros mokytojų metodinė darbo 
grupė (stažuotės programos 

kūrėjas – mokytojas ekspertas 
Olegas Batutis) teikė paraišką 
dalyvauti projekte „Pedago-
gų kvalifikacijos tobulinimo ir 
perkvalifikavimo sistemos plė-
tra“ dėl teisės organizuoti savo 
mokykloje stažuotę šalies kūno 
kultūros mokytojams, norin-
tiems supažindinti su sukaupta 
gerąja patirtimi planuojant, or-
ganizuojant ir vykdant šiuolai-
kines kūno kultūros pamokas. 
Mūsų programa „Šiuolaikinės 
kūno kultūros pamokos plana-
vimo, organizavimo ir vykdymo 
technologijos“ buvo įtraukta į 
pedagogų stažuočių Lietuvoje 
sąrašą.
  Rugsėjo 19-23 dienomis Prienų 

„Žiburio“ gimnazijoje pagal šia 
programą svečiavosi stažuotoja 
iš Šiaulių Juliaus Janonio gimna-
zijos – kūno kultūros mokytoja 

metod in inkė 
Rima Kalve-
lienė. Nuo pat 
pirmos die-
nos   stažuotoja 
buvo įtraukta į 
pamokų stebė-
jimo, jų planų 
nagrinėjimo ir 
aptarimo vei-
klą.  Stažuoto-

jai pasirinkus ji buvo supažindinta 
su pamokų ciklų „Sportiniai žai-
dimai“, „Mankšta su Fit-ball ka-
muoliais“, „Mankšta su Soft-ball 
kamuoliais“, „Savigyna“ ir „Ir-
klavimas Vikingų laivais“ planais 
ir šių pamokų modeliais. Kiekvie-
ną stažuotės dieną buvo pateikia-
mi ir aptarinėjami pamokų pavyz-
džiai, bendromis jėgomis ieškoma 
būdų pagerinti pamoką, geresnių 
ir efektyvesnių darbo formų bei 
metodų. 
  Tokio darbo kūno kultūros mo-
kytojai ėmėsi pirmą kartą, tačiau 
jis pavyko. Pačios stažuotojos 
žodžiais, „šios programos turinys 
atitiko jos lūkesčius“. 

 Olegas Batutis

Kūno kultūros mokytojai priėmė stažuotoją

        Rugsėjo 26 – Europos kalbų diena
  Rugsėjo 26-oji – Europos kalbų diena - mokykloje paminėta tradi-
ciškai. 
   Per penktą pamoką mes, pirmokai, su lietuvių kalbos mokytojomis 
dirbome kūrybines užduotis, po 5 pamokų susirinkome aktų salėje. 

Ten mus ma-
loniai pasitiko 
trečiokai, kurie 
angliškai papa-
sakojo apie pro-
jektą ,,Make me 
smile - sport and 
culture without 
borders“. Buvo 
be galo įdomu 
išgirsti pasako-
jimus apie nuo-
tykius, patirtus 
Lenkijoje. Įpu-
sėjus renginiui 

mokyklos teatras suvaidino spektakliuką ,,Kelionė lėktuvu“,  kuriam 
žiūrovai negailėjo aplodismentų.

Rugilė Dagilytė

Mark Potter iš 
Anglijos kalba 
apie anglų kal-
bą šiuolaikinia-
me pasaulyje. 

 Irina Popova 
iš JAV ir 
Esther Ruas 
Nigualez iš 
Ispanijos 
pasakoja apie 
savanorystę.

Europos kalbų dienos akimirkos

Trečiokai pri-
stato tarptautinį 
projektą.
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Prienų „Žiburio“ gimnazija

Bendrabutyje geros 
sąlygos gyventi patogiai 

ir jaukiai!

  Prienų „Žiburio“ gimnazijos 
kaimynystėje įsikūręs bendrabu-
tis. Jo dėka saldžių mokslo vaisių 
„paragauja“ ir iš aplinkinių gy-
venviečių atvykę moksleiviai.
Gal pasižvalgykime giliau po ben-
drabučio erdves? Kasmet atnauji-
namos gyvenamosios patalpos 
leidžia pasijusti lyg namuose. Re-
montuojami gyvenamieji kamba-
riai tampa vis labiau patrauklesni 
ir funkcionalesni.  Klausiate apie 
tualetus ir dušus? Renovuoti ir 
nuolat prižiūrimi. Dar viena puiki 
naujiena ta, kad šiais metais ben-
drabutyje „gimė“ su įvairiausiais 
patogumais moderni svetainė, 
kurioje moksleiviai gali praleisti 
laisvalaikį. Čia gyvendamas mo-

kleivis jaučiasi išties gerai!
Žygiuojame toliau. Bendrabutyje 
gausu bendraamžių ir bendramin-
čių. Jums tikrai nebus liūdna gy-
venti, nes kambariuose paprastai 
apgyvendinama po du tris moks-
leivius. Gyvendami kartu moks-

leiviai pa-
deda vienas 
kitam mo-
kytis, kartu 
leidžia lais-
valaikį, susi-
randa naujų 
draugų.
Jeigu į 
b e n d r a b u -
tį atvyktų 
tėvai? Jie 

tikrai nenusiviltų pamatę patrau-
klų vaizdą: puiki tvarka, nuolat 
budi auklėtojai, kontroliuojamas 
moksleivių išėjimas bei grįžimas į 
bendrabutį po pamokų, prižiūrima 
kambarių tvarka ir elgsena ben-
drabutyje. Su tėvais visada bus 
pasikalbėta, jei iškils nenumatytų 
problemų. 
  Prienų „Žiburio“ gimnazijos 
bendrabučio gyventojai ir dar-
buotojai stengiasi dėl geresnių ir 
linksmesnių gyvenimo sąlygų. 
Taigi, apgyvendinimo kokybei ir 
atmosferai gerėjant, bendrabučio 
patalpos visuomet laukia naujų 
gyventojų. 

Sigita Liutvinskaitė

  Mokslo metams dar nespėjus kaip 
reikiant įsibėgėti, su mūsų gimnazijos 
mokinių prezidentu Luku Marčiulio-
niu susitikome pasikalbėti apie gimna-
zistų seimo veiklą.
  Lukai, kokius planus gimnazis-
tų seimas ketina įgyvendinti šiais 
mokslo metais?
  Viena iš artimiausių užduočių, ko 
gero, bus naujo mūsų mokyklos moki-
nių prezidento rinkimai, nes aš iki spa-
lio mėnesio ketinu atsistatydinti. Šiais 
mokslo metais būsiu labai užsiėmęs, 
todėl, manau,  kad kas nors kitas ga-
lėtų būti naudingesnis už mane... Taip 
pat turėsime prisidėti prie pirmokų 
krikštynų, Mokytojų dienos šventės 
organizavimo. Be to, ieškosime įvairių būdų, kad gimnazistai dėvėtų 
uniformas, nepraleistų pamokų be pateisinamos priežasties bei spręsime 
įvairias kitas problemas, kurios per mokslo metus mums „pakiš koją“.
  Ar visos praeitų mokslo metų gimnazistų seimo užduotys buvo 
įgyvendintos? Galbūt kas nors bus tobulinama?
  Lyg ir visi planai buvo atlikti, tačiau daugumai gimnazistų pavasarį 
galvas susuko artėjanti vasara ir jie tapo pernelyg pasyvūs. Bet, manau, 
jog šiemet taip nenutiks, nes tam reikia tik šviežio pirmokų „kraujo“.
  Taigi, ko laukiate iš pirmokų, kurie šiais metais prisijungė prie 
gimnazistų seimo?
  Aktyvumo, originalių idėjų ir daug drąsos!
  Ačiū už pokalbį.                                                     Eglė Peleckaitė 

Gimnazijos seimas – pasiruošęs spręsti problemas

  Kaip jaučiatės šiais mokslo 
metais: ar džiaugiatės tapę abi-
turientais,  ar nebaugina egza-
minai?
   Milda. Jaučiuosi gan gerai, nes 
nemažai jau nueita mokslo kelio. 
Egzaminai baugina, nes dar daug 
planuoju išmokti.
   Monika. Jaučiuosi gerai, džiau-
giuosi ir didžiuojuosi, kad esu 
abiturientė. Tačiau mokslai rei-
kalauja labai daug pastangų, o 
per šiuos metus norisi išmokti ir 
padaryti kuo daugiau bei gerai pa-
siruošti egzaminams.
  Eimantas. Tikrai džiaugiuosi, 

  Vėl ruduo spalvina medžių 
lapus, mokiniai skuba į savo 
mokyklas. Kaip ir kiekvienais 
metais, į mūsų mokyklą atke-
liauja pirmokai. Mes, mokyklos 
senbuviai, pasidomėjome, kaip 
jie jaučiasi naujoje mokykloje, 
kokios nuotaikos juos lydi.
  Kol kas viskas gerai ir viskas 
patinka, jau baigiu apsiprasti nau-
joje mokykloje.  Man čia labai 
jauku. Rugilė Š.
   Dar mažai laiko čia mokausi, bet 
kol kas mokykloje jaučiuosi gerai 
ir tikrai daug kas labai patinka, o 
nepatinka –  kai kurių mokytojų 
išankstinis nusiteikimas ir ben-
dravimas. Silvija Ž.
  Patinka, kad yra daug mokinių, 
gera atmosfera, dar patinka, kad 
yra gražių ketvirtokių. Yra tik 

vienas minusas –  mano spintelė 
apačioje. Paulius N.  
  Viskas labai patinka, gal tik kai 
kurie mokytojai griežtoki, bet vis-
kas labai gerai. Labai patinka mu-
zikos mokytoja Roma Ruočkienė 
ir fizikos mokytojas Vydmantas 
Petraška. Gabija T., Indrė Š., 
Evelina M., Rimantė M., Inga 
B., Lauryna R., Erika J.  
   Visai man čia patinka, mokytis 
kol kas daug nereikia, kita aplin-
ka, draugai, kas gali nepatikti? 
Tautvydas S.
    Viskas patinka, kol kas dar nėra 
nieko, kas nepatiktų. Kornelija K.  
Tikimės, kad ir baigiantis moks-
lo metams, pirmokų mintys apie 
mokyklą bus pakilios, linkime sė-
kmės šiais mokslo metais!

Gerda Margelevičiūtė

Pirmokai gimnazijoje jaučiasi puikiai

Paskutinis rugsėjis ,,Žiburio“ gimnazijoje

kad esu abiturientas, o egzaminai 
nebaugina, nes esu nusiteikęs juos 
išlaikyti kuo geriau.
  Lukas. Jaučiuosi labai senas, 
nes esu jau ketvirtokas ir turiu 
daug darbų, artėjant seimo rinki-
mams ir egzaminams. Egzaminai 
baugina, tačiau žinau, kad vis tiek 
anksčiau ar vėliau viskas ateis.
  Iveta. Nesijučiu ketvirtoke, ta-
čiau didžiuojuosi. Norisi kuo 
greičiau ištrūkti į laisvę. Dėl egza-
minų  jaudinuosi, bet turiu vilties, 
kad išlaikysiu.
  Ačiū už pokalbį.                                 

  Rūta Barcytė


