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Daryti didelius darbus 
nesureikšminant

  Šiais metais Metų mokytoja 
išrinkta mūsų gimnazijos ma-
tematikos mokytoja metodinin-
kė Zina Dobilienė. Nuoširdžiai 
sveikiname mokytoją. 
 Kaip jaučiatės tapusi Metų 
mokytoja?
  Šiek tiek nejaukiai, nes manau, 
kad dauguma mūsų mokyklos 
mokytojų taip pat verti geriau-
siojo vardo. Labai tvirtai galiu 
sakyti, jog jie dirba ir kūrybiškai, 
ir atsakingai, ir su didele meile 
savo profesijai. Tačiau šiandien 
dėmesys buvo atkreiptas į mane, 
todėl noriu visiems pasakyti ačiū 
už palaikymą.
  Kodėl pasirinkote mokytojos 
profesiją?
  Didžiausią įtaką tam turėjo mano 
mokytojai. Manau, kad jie be jo-

kių specialių pastangų ar agitacijų 
išugdė manyje mokytoją.  O kaip 
meistriškai jie tai darė, supratau 
tik tada, kai pati tapau mokytoja 
ir sugebėjau įvertinti jų talentą bei 
didelę pedagoginę išmintį: daryti 
didelius darbus nesureikšminant. 
Ačiū jiems.
  Su kokiais sunkumais tenka 
susidurti mokytojui?
  Jų visada ir visur yra daug... 
Mums, mokytojams, nelengva 
apibendrinti labai prieštaringus 
įspūdžius apie mokinį, kad nepa-
darytumėm klaidos. Prisimenu A. 
Einšteino istoriją, kai jis mokėsi 
Miuncheno gimnazijoje ir buvo 
laikomas labai negabiu matemati-
kai. Po to Einšteinas įstojo į kitą 
mokyklą, kurioje buvo labiau ug-
domi protiniai gebėjimai, ir po ke-
liolikos metų jis tapo reliatyvumo 
teorijos pradininku, gavo Nobelio 
premiją. Todėl labai svarbu ,,ne-
prašauti“.
  Kas labiausiai džiugina dir-
bant šį darbą?
  Labai paprasti dalykai: gera pa-
moka, maža mokinio pažangėlė 
sprendžiant lygtis, džiaugsmo ki-
birkštėlė mokinio akyse išspren-
dus sunkų uždavinį, šiltas padė-
kos žodis iš mokinio lūpų po kelių 
metų netikėtai susitikus, šiltas 
sveikinimas, gėlės žiedas... Ro-
dos, tiek nedaug, bet visko reikia.
  Ačiū už pokalbį.

Viktorija Grybauskaitė

Paversti gimnaziją žinių 
ir gerumo simboliu 

  Atsisveikinus su buvusiu di-
rektoriumi Aidu Aldakausku, 
gimnazijos vairas patikėtas 
moters rankoms. Buvusi direk-
toriaus pavaduotoja, pripažinta 
anglų kalbos mokytoja eksper-
tė, 2008-aisiais išrinkta Metų 
mokytoja, įvairių tarptautinių 
ir respublikinių projektų moky-
kloje iniciatorė ir koordinatorė, 
jau beveik dešimt metų dirbanti 
,,Žiburyje“ – Irma Šneiderienė. 
  Artimiausi jūsų planai?
  Laikas bėga, tai, kas vakar buvo 
nauja, šiandien – jau sena. Taigi 
gyvenant vis atsiranda naujų su-
manymų, planų, todėl šiuo metu 
tiksliai atsakyti negalėčiau, ta-
čiau artimiausias – dalyvavimas 
Microsoft programoje „Partneriai 
mokymesi“, kuris, tikimės, su-
teiks mums galimybę tapti viena 
inovatoriškiausių 21 amžiaus mo-
kyklų, kur mokiniams bus smagu 
ir naudinga mokytis. Gimnazijos 
mokytojai du kartus per mėnesį 
dalyvaus virtualiuose universite-
tuose, kur seminarus ves labiau-
siai patyrę ir visame pasaulyje 
pripažįstami dėstytojai. Išmoktas 
metodikas, naujas praktikas pri-
taikys savo darbe, kuris bus orien-
tuotas į mokinį, mokymosi aplin-
kas ir metodus. 
    Ar taip įsivaizdavote direk-
torės darbą? Nėkart nepasigai-
lėjote?

  Yra posakis – blogas kareivis, 
kuris nenori tapti generolu. Tikrai 
nenusivyliau savo pasirinkimu ir 
kol kas dar nepasigailėjau. Pasa-
kyti, ar taip įsivaizdavau direkto-
rės darbą, dabar tikrai negaliu, nes 
kol kas dirbu direktorės ir dviejų 
pavaduotojų asmenyje. Sunku? 
Taip. Bet nemaniau, kad bus len-
gva, man patinka priimti iššūkius 
savo gyvenime. Gyvenimas ne-
tektų prasmės, jei reikėtų stovėti 
vietoje.   
  Kaip ligi šiol sekėsi susidoroti 
su darbais be direktorės pava-
duotojų pagalbos?
  Kolektyvas labai puikus, supra-
tingas, daug padėjo, esu jiems     
tikrai dėkinga.
  Kokių sunkumų iškyla dirbant 
su mokytojais?
   Tikriausia didžiausias sunku-
mas, kurį galima laikui bėgant 
išgyvendinti, tai susitarimų nesi-
laikymas. Nelengva, kai reikia vis 
kartoti, priminti tai, ką jau kartą 
būname susitarę, o, atrodo, taip 
paprasta: padarei tai, ką reikia, ir 
pamiršai.
   Geras pedagogas – koks jis?
  Užtikrinantis visapusišką vaiko 
lavinimą, žmogus, kuris ne tik 
moko, suteikia žinias, bet prie 
kurio mokinys gali drąsiai prieiti, 
paklausti, pasikalbėti jį dominan-
čiomis temomis. Geras mokytojas 
yra asmenybė. 
    Ko tikitės iš mokinių?
  Tolerancijos ir geranoriškumo 
vienas kitam, mokytojams ir tė-
vams, draugiškų santykių, moty-
vacijos kartu siekti bendro tikslo 
– būti geriausiais.
   Ideali mokykla Jūsų akimis?
  Kai visi mokiniai žino, ko nori, 
klausia, prašo pagalbos, o moky-
tojai geba jiems tai duoti.
  Jūsų žodis gimnazijos moki-
niams, jų tėvams bei visiems 
darbuotojams.
  Sušildykim šypsenom vieni ki-
tus, gyvenkime atvira širdimi ir 
skaidriomis mintimis – pavers-
kime „Žiburio“ gimnaziją ne tik 
žinių, bet ir gerumo žiburiu. 
   Ačiū už pokalbį.

Milda Noreikaitė

Svarbiausia – užtikrinti gimnazijoje saugumą
  Spalio 3 dieną  įvyko pirmas  šiais mokslo metais Gimnazijos tarybos 
posėdis, kuriame dalyvavo po penkis atstovus iš mokinių, jų tėvų ir mo-
kytojų grupės. Aktyvo susirinkimuose sprendžiamos įvairios mokyklos 
bei jos bendruomenės problemos (nuo uniformų nešiojimo klausimo iki 
finansinės mokyklos padėties). Šių metų Gimnazijos taryba pasikeitė: 
pasikeitė visi penki mokytojai, atėjo naujų mokinių ir  tėvų, išrinktas 
naujas Gimnazijos tarybos pirmininkas.                      (nukelta į 2 psl.)
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(atkelta iš 1 psl.) Juo tapo Vy-
dmantas Petraška, kuris suformu-
luoja konkretų pagrindinį tikslą: 

„labai svarbu užtikrinti mokyklos ir mokinių saugumą, todėl pagrindi-
nis mūsų uždavinys bus finansų suradimas stebėjimo kameroms įdiegti 
mokykloje“. 
  Nauji tarybos nariai tėvai stengsis aktyviai dalyvauti gimnazijos ak-
tyvo susirinkimuose, ieškoti lėšų ne iš mokyklos biudžeto mokinių 
saugumui padidinti. „Tėvų susirinkimuose sužinosiu daugumos  kla-
sės tėvų nuomones, jas išdėstysiu susirinkimuose ir atstovausiu klasės 
tėvams bei savo vaikui. Manau, daugiau naujų minčių ir idėjų atsiras 
per mokslo metus, priklausomai nuo problemos,“ – sako vieno mokinio 
mama. 
  Gimnazijos pirmokė bei tarybos narė Vaiva: „Stengsiuosi atsižvelgti į 
kiekvieno mokinio norus ir pastabas, jas perduoti Gimnazijos tarybai. 
Taip bandysiu prisidėti prie gimnazijos geros atmosferos kūrimo.“ 
  Kalbuosi su daug metų Gimnazijos tarybai vadovavusia Zina Do-
biliene.
  Kokį didžiausią darbą padarėte per tuos metus?
  Įvardinti vieną išskirtinai didelį darbą negaliu, nes dauguma atliktų 
darbų buvo ir dideli, ir reikalingi, ir svarbūs. Tik gal labiausiai galiu pa-
sidžiaugti, kad mano vadovavimo laikotarpiu pavyko suaktyvinti tėvus 
bei mokinius reikšti pastabas, nuomonę. Smagu buvo, kai tėvai ruošė 
klausimą Gimnazijos tarybai, darė anketines apklausas, jas analizavo, 
darė išvadas. Čia norėčiau pasakyti ačiū Tarybos narėms A. Ališauskie-
nei ir R. Kleizienei.
  Ko palinkėtumėte naujai Tarybai? 
  Kūrybiškumo, gebėjimo dalykiškai, operatyviai spręsti iškilusias pro-
blemas, lanksčiai reaguoti į pokyčius, taip pat dar labiau aktyvinti visą 
mokyklos bendruomenę.
  Ačiū už atsakymus. Linkime naujai Gimnazijos tarybai sėkmės.

Ieva Ališauskaitė

  Spalio 10–14 d. 
stažuotėje „IT 
taikymas mokant 
m a t e m a t i k o s “ 
dalyvavo Visagi-
no „Atgimimo“ 
gimnazijos mate-
matikos mokytoja 
ekspertė Valerija 
Kargina. 
   Mokytoja stebėjo 
pamokas, bendra-
vo su mokytojais 
ir mokiniais. Po-

kalbių, diskusijų metu buvo daug kalbama, analizuojama, kaip gerinti 
matematikos mokymą panaudojant IT. Mokytoja sakė, kad  ji pati įgijo 
ne tik naujų žinių, bet ir išmoko jas taikyti praktikoje dirbdama naujoje 
aplinkoje. 
  Malonu, kad ji labai šiltai atsiliepė apie mūsų matematikos mokyto-
jų darbą, gerai įvertino mokinių susikaupimą ir darbą pamokose. Iš-
važiuodama mokytoja dėkojo už įgytą patirtį ir pažadėjo dar būtinai 
sugrįžti į mūsų gimnaziją kartu su savo mokiniais. 

Zina Dobilienė

  Iki lapkričio 8 d. laukiame Jūsų, mokiniai, kūrybinių darbų apie mate-
matiką: eilėraščių, pasakų, anekdotų, piešinių, kryžiažodžių ir t.t. Labai 
laukiame piešinių, atliktų kompiuteriu (gali būti trimatėje erdvėje...). 
  Lapkričio 7 d. LIK pirmokams (per matematikos pamoką).
  Lapkričio 8 d. matematikos olimpiada 8.00–9.45 val. (per 1-2 pamo-
kas).
  Lapkričio 9 d. matematikos konkursas mokytojams (po trijų pamokų 
mokytojų kambaryje).
  Lapkričio 10 d. matematikos savaitės apibendrinimas (po trijų pamo-
kų aktų salėje).
  Lapkričio 18 d. 10 val. Lietuvos jaunųjų  matematikų 
konkursas „Žiburys“. Konkurso „Žiburys“ dalyvaus  
tie gimnazijos mokiniai, kurie mokyklinėje matemati-
kos olimpiadoje užims I–IV vietas kiekvienoje klasių 
grupėje.

Gimnazijoje vyks matematikos savaitė

Vadovėlių deficitas! 
  Nuo šių mokslo metų pradžios 
gimnazijos trečiokai lietuvių 
kalbą pradėjo mokytis pagal 
naują programą. Jiems reikia 
naujų vadovėlių, o jų, deja, mo-
kykla nepakankamai turi ir įsi-
gyti neišgali.
  Kalbiname bibliotekininkę 
Reginą Stonytę. Kokia yra situ-
acija su trečiokų lietuvių kalbos 
vadovėliais? Ar jų užtenka mo-
kiniams?
  Šiemet mūsų gimnazijos lietuvių 
kalbos mokytojai buvo nusiteikę 
mokyti trečiokus iš naujų litera-
tūros vadovėlių. Bet kai paskai-
čiavome, kiek reikės pinigų, pa-
aiškėjo, kad už naujus vadovėlius 
tektų pakloti visas vadovėliams 
skirtas lėšas ir kitų dalykų va-
dovėliams neliktų pinigų. Buvo 
nutarta pirkti chrestomatijų, o po 
naują vadovėlį – tik mokytojams. 
Tačiau taip dirbti nepatogu, todėl 
naujus vadovėlius kai kurie moki-
niai pirkosi už savo pinigus. O ir 
chrestomatijų visiems neužteko. 
Laimei, kitų vadovėlių netrūksta.
   Kalbiname lietuvių kalbos 
mokytoją Živilę Jurkšienę. Šie-
met trečiokams nepakanka lie-
tuvių kalbos vadovėlių. Ar tai 
pasunkina mokytojams darbą?
  Žinoma, pasunkina, nes kiekvie-
nai pamokai pasiruošti mokyto-

jams reikia skirti daugiau laiko ir 
pastangų. Tenka informaciją ko-
pijuoti, ruošti tam tikras užduotis.
  O ką patartumėte mokiniams, 
neturintiems vadovėlių?
  Mokinys turėtų būti suintere-
suotas, kaip tą informaciją gauti 
kitais būdais. Jis turėtų pats pa-
siieškoti tam tikrų kūrinių, galbūt 
informacijos ieškoti internete.

  Kalbamės su trečiokais gimna-
zistais. 
  Ar užtenka vadovėlių?
  Gintarė. Ne, trūksta lietuvių li-
teratūros chrestomatijos.
  Eglė. Trūksta lietuvių literatūros 
vadovėlio.
  Beatričė. Turiu visus vadovė-
lius, tačiau lietuvių literatūros va-
dovėlį teko pirkti už savo pinigus.
  Edvinas. Kol kas trūksta chemi-
jos vadovėlio.
  Kokių nepatogumų sukelia va-

dovėlio neturėjimas?
  Eglė. Negaliu būti aktyvi klasėje 
– didžiausias minusas.
  Edvinas. Man tai dirbti visai ne-
trukdo.
  Gintarė. Negaliu normaliai dirb-
ti pamokoje ir iškyla problemų 
ruošiant namų darbus.
  Ką darai, kai Tau reikia kokios 
nors medžiagos, o Tu jos neturi?
  Edvinas. Tuomet tenka ieškoti 
internete, o tai atima nemažai lai-

ko.
  Eglė. Dažniausiai tenka atsi-
šviesti iš draugų, bet tai labai ne-
patogu.
  Gintarė. Ieškau informacijos in-
ternete arba einu į biblioteką.
  Ačiū už pokalbį.
  Vadovėlių trūkumas sukelia 
nemažai problemų mokiniams. 
Bet kaip sakoma, nėra padėties 
be išeities.

Jovita Kelmonaitė

Stažavosi Visagino matematikos mokytoja
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      Rugsėjo pirmąją, krentant margiems klevų lapams, mes pirmą kartą 
įžengėme į Prienų ,,Žiburio“ gimnaziją. Mums atsivėrė naujos durys, už 
kurių laukė nauji draugai, mokytojai bei vadovėliai.
      Dabar mes jau tikri gimnazistai – pasitempę, siekiantys mokslo 
aukštumų. Džiaugiamės gavę šauniausią auklėtoją Virginiją Šiugždi-
nienę, kuri mums padėjo žengti pirmuosius nedrąsius žingsnius moky-
kloje. Ji supratinga, geraširdė, bet kartu ir griežta. Nekantriai laukiame 
savo krikštynų, apie kurias girdėjome daugybę įvairių gandų. Tikimės, 
kad puikiai įsiliesime į ,,Žiburio“ gimnazijos gyvenimą. 

Rugilė Dagilytė ir Kristina Žukauskaitė

  Ringailė. Savo ateitį sieju su 
šokiais – Klaipėdos universitete 
planuoju studijuoti choreografiją. 
Liaudies šokių kolektyvą ,,Tra-
puką‘‘ lankau jau penktus metus. 
Repeticijos vyksta tris kartus per 
savaitę, jei artėja koncertų – re-
petuojam dažniau. Be to, dirbu 
papildomai. Mokslai nenukenčia. 
Dažniausiai kenčiu aš dėl miego 
trūkumo, nes stengiuosi neapleisti 
ir mokslų, ir repeticijų.
 Monika. Jau trečius metus lan-
kau šokių studijas Kaune. Šiuo 
metu ,,M studijoje‘‘ šoku hip hop 
ir house. Į Kauną važinėju tik kar-
tą per savaitę, nes šiuo metu dau-
giausiai laiko skiriu mokslams. 
Kadangi šokiai yra mano hobis, 
net ir studijuodama žadu juos 
lankyti, bet jie tikrai nėra mano 

Ruduo – peršalimo ir infek-
cinių ligų metas

  Peršalimo ligos kamuoja dažniau-
siai. Kalbinu sveikatos apsaugos 
priežiūros specialistę Vaidą Slavic-
kaitę.
  Kokios dažniausios peršalimo ir 
infekcinės ligos rudenį?
  Viršutinių kvėpavimo takų ligos, 

gripu susergama retai. Suserga- ma tuomet, kai yra orų kaita, nešioja-
ma netinkama apranga, yra nusilpęs imunitetas.
  Kokie šių ligų simptomai?
  Dažniausiai peršti gerklę, kamuoja kosulys, gali pakilti kūno tempera-
tūra. Įprastiniai simptomai: galvos skausmas, šaltkrėtis.
    Ei – tinkle skelbiama, kad šiuo metu yra prasidėjęs rotavirusinės 
infekcijos sezonas. Kaip galima išvengti šios infekcijos? Pirmieji 
požymiai, rodantys, kad užsikrėtėte? 
  Tai ūmi virusinė žarnyno infekcija, pasireiškianti gastroenterito sindro-
mu, trumpalaikiu karščiavimu. Kad apsisaugotumėme nuo šios infek-
cijos, reikia pirmiausiai stiprinti imuninę sistemą vitaminu C, ežiuole, 

  Spalio 12 dieną vyko rajoninės moksleivių kroso varžybos. Nuga-
lėtojai: I v. - T. Pagirys, M. Kazlauskaitė, IV kl., II v. – R. Vaitonytė, 
III v. – P. Šaltis, III kl.  
  Sveikiname!

Klasės langas

Gimnazistai po pamokų. Šokame

ateitis.
  Andrius. Jau metus šoku Kau-
ne – iš pradžių studijoje „Me 
gusta“, o nuo rugsėjo pradžios – 
‚,M studijoje‘‘ hip hop ir house. 
Repeticijos vyksta du kartus per 
savaitę, tad mokslai truputį nu-
kenčia. Savo ateitį, manau, siesiu 

su šokiais.
  Ačiū už pokalbį.

Justina Bražiūnaitė

čiobrelių arbatomis bei česnakais, 
kurie ir dezinfekuoja. Taip pat 
būti kuo daugiau gryname ore, 
pastoviai plauti rankas, dažniau 
dezinfekuoti buities paviršius. 
Rotaviruso infekcijos požymiai: 
viduriavimas, vėmimas, karščia-
vimas, pilvo skausmai, burnos 
gleivinės katariniai reiškiniai.
   Jūsų patarimai?
  Svarbiausia yra stiprinti imuni-
tetą, maitintis visaverčiu maistu, 
daugiau būti gryname ore, steng-
tis neperšalti, vėdinti patalpas, 
dažnai plauti rankas, vengti kon-
takto su sergančiais, o epidemijų 
metu ir didelių susibūrimo vietų.
  Ačiū už pokalbį.

 Rūta Barcytė

Sportas

Spalio  22 d. vyko 
rajoninės futbolo 
varžybos „Rū-
dupio“ taurei 
laimėti. Nugalėjo 
gimnazijos vai-
kinai, merginų 
futbolo rinktinė 
užėmė II vietą. 

Jūs apie Ib dar išgirsite! 
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Prienų „Žiburio“ gimnazija

  Gimnazijoje vairuoja 
ne tik mokytojai, bet ir 
mokiniai. Trumpai pa-
sidomėjome, kaip ra-
tuotiems  ketvirtokams 
sekasi vairuoti.
  Ar esi pažeidęs KET 
(kelių eismo taisykles)?
 Gintarė. Ne, esu pavyzdinga 
vairuotoja.
 Mantas. Niekada, stengiuosi 
jų laikytis, kol dar neturiu dvejų 
metų stažo.
  Rytis. Ne, vairuoju atsakingai.
  Jonas. Rimtų nusižengimų nesu 
padaręs, kartais neparodau posū-
kio signalo ir pan.
  Simona. Stengiuosi nepažeisti, 
nesinori įkliūti policijai, ypač kai 
neturiu net dvejų metų vairavimo 
stažo.
  Rugitas. Kiekvieną dieną pažei-
dinėju.
   Kieno automobilį vairuojate?
  Gintarė. Iš tiesų vairuoju retai, 
bet jei pasitaiko, sėdu už tėtės au-
tomobilio.
  Mantas. Turiu savo vėtrą.
  Rytis. Dalinuosi vienu su tėvais.
  Jonas ir Simona. Tėvų.
  Rugitas. Turiu savo.
   Ar dažnai pastatote automobi-
lį šalia mokyklos?
  Gintarė. Ne, į mokyklą – tik 
pėsčiomis.
  Mantas. Tik ten ir statau, žino-
ma, jei atrandu vietą.
  Rytis. Kadangi atvažiuoju anks-
čiau, randu laisvų vietų ir prie 

  Gimnazijos pirmokams uni-
forma – naujovė, todėl įdomu 
sužinoti jų nuomonę, ar patinka 
dėvėti uniformą. 
  Kamilė B. Manau, jog unifor-
mos yra geras dalykas, tik jų ko-
kybė nekokia – ko gero, kitais 
metais teks pirkti naują...
  Kristina Ž. Man patinka, jog 
mokykloje reikia dėvėti unifor-
mas, nes jos suteikia oficialumo, 
tvarkingumo, padeda susikaupti. 
Dar vienas uniformos pliusas – 
nereikia pirkti aprangos pasirody-
mams su choru.
  Sivija Ž. Mokyklos uniforma 
neatitinka šio rudens drabužių 
spalvų tendencijų. Yra neypatin-
gos faktūros bei stilistikos, lan-
geliai netinka prie mano šukuo-
senos, bet prie akių – beveik.  Ji 
taip pat elementariausio kirpimo, 
o tai vizualiai storina figūrą. Bet, 
nepaisant šių trūkumų, galima at-
rasti ir pakankamai praktiškų uni-

  Mieli Prienų ,,Žiburio‘‘ moki-
niai,
  Skaitykit ir suvokit  tai –
  ,,Žiburio‘‘ uniformą privalote 
dėvėti
  Ir švarką savo spintoje turėti.
  Jums įdomu, kam visa tai?
  Prestižas jūs gimnazijos, ar su-
pratai?
  Ne vienas paklaustas numykęs 
tiktai:
  ,,Tingiu, nenoriu, nepatogu tai 
tikrai‘‘.
  – Baikite skųstis, – sakau Jums 
rimtai, 
  Jei norite būti čia mokiniai.
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Dvyliktokai kelyje

mokyklos.
  Jonas. Į mokyklą važiuoju retai, 
nes gyvenu gana arti.
  Simona. Ne, į mokyklą atveža 
mama, o namo grįžtu pėsčiomis.
  Rugitas. Maždaug tris kartus per 
savaitę.
   Ar Jums rūpi šiuolaikinės 
aplinkosaugos problemos? 
  Gintarė. Taip, tai yra viena iš 
priežasčių, kodėl aš nemėgstu au-
tomobilių.
  Mantas. Rūpi, bet automobilis 
man yra reikalingas, kadangi gy-
venu ne Prienuose.
  Rytis. Žinoma rūpi, bet automo-
bilis sutaupo labai daug laiko, to-
dėl jo ir neatsisakau.
  Jonas. Be abejo, manau, kad 
saugoti gamtą yra kiekvieno iš 
mūsų pareiga, o pradėti tai daryti 
reikia nuo savęs.
  Simona. Žinoma, todėl stengia-
mės išlaikyti automobilį techniš-
kai tvarkingą.
  Rugitas. Taip. Pavyzdžiui, ne-
seniai nuvariau automobilį pas 
dujininką, kad suremontuotų dujų 
išmetimo sistemą. Taip automobi-
lis mažiau terš aplinką.
  Ačiū už pokalbį.

Vilius Rajeckas

Pirmokams uniforma – naujovė
formos elementų.
  Paulina J. Norėčiau, kad gimna-
zijoje būtų galima apsirengti uni-
formą tada, kada pati noriu. Su ja 
jaučiuosi suvaržyta.
  Marijus G. Na, mano nuomo-
nė ganėtinai neutrali. Kartais, 
kai neturi laiko ryte galvoti, ką 
apsirengti, tai – puiki išeitis. Ap-
simauni kelnes, užsimeti švarką ir 
baigta, tačiau uniforma pabosta. 
Galėtų būti didesnis uniformos 
dalių pasirinkimas, pavyzdžiui, 
liemenė su sagom vaikinams.
  Vaida M. Uniforma man patin-
ka, nes išskiria „Žiburio“ gimna-
zijos mokinius iš kitų Prienų mo-
kyklų mokinių.  Tik gaila, kad ji 
ne itin patogi,  be to, nepigi.
  Silvija K. Džiaugiuosi, jog mo-
kykloje yra uniformos ir mokiniai 
pradeda jas vis dažniau nešioti. 
Taip tarp mūsų atsiranda lygybė.
  Ačiū už pokalbį.

Eglė Peleckaitė

  Apklausa internete
  Visą savaitę mokyklos inter-
netinėje svetainėje atlikome 
apklausą, kaip dažnai mokiniai 
nešioja uniformą. Rezultatai to-
kie:
  • Kiekvieną dieną  52%
  • 1-2 kartus per savaitę  25%
  • Uniformos neturiu  23%
  • Tik per mokyklos šventes  0%

Tikras rudens aprašymas – vasaros parodija 
  Tekšt, plekšt, tekšt, plekšt – iš paskos sėlina pavargęs ruduo. Karts nuo 
karto nubraukia varvančią nosį ar sumurma pro pavargusius žandus. 
Akys pro apsunkusius nuo rūpesčių vokus įtariai žvelgia į kiekvieną 
praeivį, bet praeiviai gudrūs – jie pasislepia po niūrių spalvų skėčiais.
  Apsunkęs dangus spaudžia sulytas galvas, jis bando sulaikyti išskren-
dančius paukščius, akys nori verkt, bet protas neleidžia, sako: 
   – Palauk, pavasaris vis tiek ateis, paukščiai grįš, tulpės pražys... 
  O tu, žiūrėdamas pro verkiantį langą, žinai, kad valgykloje ant stalo 
padėtos gėlės ir apskritai visas ruduo –  tik vasaros parodija... 

Kristina Žukauskaitė


