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Reformas vykdysime 
kartu

  Gruodžio mėnesį gimnazijoje 
darbą pradėjo pavaduotoja už-
klasinei veiklai Lina Malinaus-
kienė – lietuvių kalbos mokyto-
ja ekspertė. Kalbiname ją.
  Kaip Jums patinka naujoji 
darbo vieta? 
   Sprendžiant iš popierių krūvos, 
nuolat augančios ant mano stalo, 
jau apsipratau, nors buvo ir yra 
nelengva.
   Ką manote apie užklasinę vei-
klą mokykloje, mokinių seimą?
  Mokinių seimas galėtų būti ener-
gingesnis, tačiau matau, kad jame 
yra daug šaunių, kūrybingų žmo-
nių, kurie tikrai gali ir padarys 
daug. 
  Kokių reformų manote imtis 
mokykloje? 
  Aš viena jokių reformų nesiim-
siu ir jų nevykdysiu. Visos trys 
mokyklos vadovės atėjome kaip 
viena komanda: kartu numatysi-
me reformas ir kartu jas vykdy-
sime. O jų tikrai bus. Turbūt jau 

 Kiekvienais metais, artėjant 
žiemos atostogoms ir didžio-
sioms šventėms, „Žiburyje“ 
paskutinę mokslų dieną vyksta 
Kalėdinė pamoka. Kokios jos 
šiandien sulauksime, teirau-
juosi organizatorių – Almos 
Vaišnienės, Živilės Jurkšienės ir 
Romos Ruočkienės. 
   Kokia šiemet bus Kalėdinė pa-
moka ir koks jos tikslas?
  Ž. Jurkšienė. Kitokia. Pernai 
pagrindinis motyvas buvo ėjimas 
į pasaką, o šiemet tai bus meilė. 
Praėjusių metų spektaklį keis ei-
lės, dainos ir šokiai. Pamąstyti 
bus apie ką. Stengsimės suprasti, 
kas yra Kalėdos. Taip pat svarbu 
pabūti visiems kartu.
   A. Vaišnienė. Prasminga, nuo-
taikinga, šventiška. Bandysime 
sužadinti mokinių dvasią susi-
taikymui, grožiui, gerumui, ben-

pastebėjote, kad pirmiausia stipri-
name tvarkos ir drausmės kontro-
lę mokykloje. Mokiniai, pasirinkę 
mokslą gimnazijoje, turėtų lai-
kytis jos taisyklių, nes netvarka 
smagi tik trumpą laiką – vėliau ji 
pradeda atsibosti, patys mokiniai 
nuo jos nukenčia.
 Kaip stengsitės palaikyti 
drausmę mokykloje? Galbūt 
bus taikomos tam tikros nuo-
baudos?
  Tiesiog prižiūrime, kaip moki-
niai laikosi mokyklos taisyklių, 
mokinio pareigų. 
   Ar numatėte naujų renginių?
  Aš viena jokių renginių neor-
ganizuosiu. Tariamės su mokinių 
seimo nariais, turiu daug sumany-
mų. Kai kuriems įvykdyti reika-
linga tam tikra materialinė bazė. 
Dėsiu visas pastangas, kad įvyk-
dyčiau savo planus.
 Mokyklos prezidentas šiais 
mokslo metais baigia mokyklą. 
Ar jau galvojate apie ateinan-
čius prezidento rinkimus?
  Taip. Su mokinių seimo nariais 
jau tarėmės, kad rinkimų pradžia 
turėtų būti vasario 1 diena.
 Ko palinkėtumėte mokyklos 
bendruomenei artėjančių šven-
čių proga?
  Sniego. Kad jis užklotų laukus, 
gatves ir mūsų sielas, kad visur 
būtų šviesu, švaru ir atėjusios Ka-
lėdos rastų ramybę.
   Ačiū už pokalbį, sėkmės.

Justina Bražiūnaitė
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Oi atvažiuoja leliu kalėda
 Gruodžio 9 die-
nos pavakarę į 
gimnaziją sugu-
žėjo daug tėvelių, 
mokytojų, sve-
čių bei mokinių 
- vyko adventinė 
vakaronė „Oi 
atvažiuoja leliu 

kalėda‟. Tokia vakaronė buvo rengiama trečią kartą. Pirmą kartą 
ją rengė dabartiniai ketvirtokai, mokiniai buvo išsirinkę po vieną 
etnografinį regioną ir jam būdingiausią kalendorinę šventę. Praė-
jusiais metais vakaronė taip pat vyko, bet buvo kuklesnė: jos metu 
buvo gaminami žaisliukai eglėms salėje, lauke ir balkone.

(nukelta į 2 psl.)
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   R. Ruočkienė. Dvasinga. Atėjęs 
mokinys turėtų pajusti artėjančias 
Kalėdas.
 Kiek užtrunka pasirengimas?
 Ž. Jurkšienė. Šiemet programa 
pareikalavo šiek tiek mažiau laiko 
ir pastangų, tačiau paprastai pa-
siruošimas yra didelis darbas. O 
mokiniai noriai dalyvauja.
  A. Vaišnienė. Procesas – su-
dėtingas, kadangi Kalėdos būna 
kiekvienais metais ir norisi atrasti 
kažką naujo, kažką originalesnio, 
kažką įdomesnio – tai, ko dar ne-
buvo. Yra mokinių, kurie labai 
nori, ir yra nelabai norinčių. Bet 
rezultatas – geras.
  R. Ruočkienė. Sudėtinga, nes 
beveik visada pritrūksta laiko. Be 
to, kaip tik šiuo metu vyksta daug 
kitų renginių bei konkursų. 

(nukelta į 2 psl.)

Artėjant Kalėdinei pamokai  

Mielieji
  Kaip gera būtų Žemėje gy-
venti, jei kiekvienas iš mūsų 
pradėtų daryti gerus darbus 
savo artimui, draugui, kai-
mynui... Kaip šviesu būtų Že-
mėje, jei kiekvienas iš mūsų 
dalintų šypsenas atsitiktinai 
sutiktam praeiviui... 
  Tegul tylus Kalėdų laukimas 
įžiebia kibirkštėlę troškimo 
būti kitokiems, būti geres-
niems, būti savimi. Su artė-
jančiomis šventėmis nuošir-
džiai sveikinu visą „Žiburio“ 
gimnazijos bendruomenę.

Direktorė Irma Šneiderienė Si
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JIE ŠVIEČIA TAIP, 
KAIP TURI ŠVIESTI 

„ŽIBURYS“!
Gimnazijoje
Biologijos olimpiada:
 I v. – J. Jaruševičiūtė, I kl., G. 
Aleksiūnaitė, II kl., I. Ališauskai-
tė, III kl., A. Volungevičius, IV kl.
 II v. – I. Norkevičiūtė, I kl., V. 
Zgirskis, II kl., R. Barcytė, III kl., 
R. Tarasevičius,  IV kl.
 III v. – S. Žemaitytė, I kl., I. Ka-
sikauskas ir T. Kisielius, II kl., A. 
Marchockis, III kl., V. Rajeckas, 
IV kl.
Fizikos olimpiada:
 I v. – A. Bendinskas, I kl., I. Mi-
lušauskas  ir T. Žiūkas, II kl., M. 
Padelskas, III kl., P. Navickas, IV 
kl.
 II v. – V. Marčiulionytė, I kl., O. 
Zeleniakas, II kl., R. Klimaitė, III 
kl., L. Budrys, IV kl.
 III v. – L. Lukoševičiūtė, I kl., 
I. Kasikauskas, II kl., I. Baranaus-
kaitė ir D. Tamulynaitė, III kl., D. 
Pilipavičius, IV kl.
Chemijos olimpiada:
 I kl. – V. Aleksynas, M. Giraitis, 
S. Kairiūkštytė, V. Marčiulaitytė.
 II kl. – G. Aleksynaitė, G. Ku-
rapkaitė, I. Milušauskas, R. Ta-
mošiūnaitė.
 III kl. – I. Ališauskaitė, K. Iva-
nauskaitė, E. Kabašinskaitė.
 IV kl. – V. Rajeckas, J. Ražans-
kas, R. Tarasevičius, A. Volunge-
vičius. 
Kalėdinis vaikinų krepšinio tur-
nyras:
I kl. I v. – Ia (M. Malinauskas, T. 
Pagirys, D. Kandrotas,  M. Če-
peliauskas, V. Aleksynas ), II v. 
–  Ic, III v. – Id, IV v. – Ib.

II kl.  I v. – IId (L. Grušelionis,  J. 
Burbulis, A. Kleiza, M. Krūvelis, 
V. Zgirskis, I. Milušauskas),  II v. 
– IIa, III v. – IIc, IV v. – IIb.   
Rajone:
Vaikinų krepšinio komanda –  I 
vieta.
Konkurso „Kuriame pasaką“ 
laureatai:
 E. Peleckaitė, I kl., 
G. Aleksynaitė, II kl.
„Dainų dainelės“ laureatai: 
A. Lukošiūtė, III kl.;
vaikinų ansamblis. 
 Informatikos olimpiada:
I v. – P. Navickas, IV kl.
II v. – D. Tamulynaitė, III kl.
III v. – J. Burbulis, II kl.
Respublikoje:
Matematikų konkursas ,,Žibu-
rys“: 
 III v. – V. Aleksynas.
Šalies mokinių ekologinių pro-
jektų konkurse „Miškų loby-
nai“:
laureatai – J. Kelmonaitė, III kl., 
ir K. Valentaitė, II kl. (projektas 
„Vaistiniai augalai Prienų šile ir 
jų panaudojimas“);
prizininkai – G. Baranauskaitė, 
IV kl., ir R. Barcytė, III kl., (pro-
jektas „Saugomų rūšių paieška ir 
apsaugos priemonių numatymas 
Prienų šilo kraštovaizdžio draus-
tinyje“).
Interviu konkursas „Žmogaus 
kodas“:
G. Baranauskaitė, IV kl.,  laure-
atė;
M. Noreikaitė, IV kl.,  – dalyvė.
Mokinių rašinių konkursas 
„Mano teisės ir pareigos“: 
R. Celiešiūtė ir E. Jančiukaitė, II 
kl., – prizininkės.
Trumpo filmo scenarijaus kon-
kursas, skirtas K. Donelaičio 
gimimo metinėms:
R. Jonykaitė, IV kl., – dalyvė.
Nacionalinis IT konkurse ,,Be-
bras“: 
P. Navickas, IV kl., – 14 vieta.
Sveikiname!

 (atkelta iš  1 psl.)  
 Vakaronės metu žiūrovams advento 
dainas dainavo gimnazijos choras, 

trumpą spektaklį suvaidino dramos būrėlio jaunieji aktoriai bei tris 
mažas eglutes puošė mokiniai. Šis renginys neapsiėjo ir be svečių – 
„Ąžuolo‟ pagrindinės mokyklos mokinių su muzikos mokytoja Rasele 
Pikalavičiene. Renginio vedėjams –  mokytojams Levutei Karčiauskie-
nei ir Vydmantui Petraškai – šauniai pavyko įsikūnyti į savo personažus 
- dzūkus. 
  Prie renginio prisidėjo daug mokytojų ir mokinių, tad jų dėka buvo 
papuošta mokyklos aktų salė ir koridoriai. Taip pat visus dalyvius ir 
svečius vaišino advento patiekalais. Vaišių stalas buvo tikrai gausus! 
O ko tik nebuvo: pradedant kelių rūšių silke, o baigiant kūčiukais bei 
kisieliumi.
  Trumpą gražią kalbą pasakė ,,Ąžuolo‟ pagrindinės mokyklos direktorė 
Irena Tarasevičienė. Gimnazijos direktorė Irma Šneiderienė padėkojo 
organizatoriams ir dalyviams. Savo kalba visus nudžiugino buvęs gim-
nazijos direktorius Aidas Aldakauskas. 

  Elena Jančiukaitė

  Prienų ,,Žiburio“ gimnazijoje jau 
devintą kartą matematikai iš įvairių 
Lietuvos miestų mėgino jėgas res-
publikiniame matematikų konkur-
se ,,Žiburys“. Dalyviai iš Kauno, 
Kėdainių, Kaišiadorių, Visagino ir, 
žinoma, Prienų rajono skubėjo į kla-
ses rašyti darbų. 
  ,,Konkursas pavyko. Mokyklos 
registravosi noriai, šiltai atsiliepė, 
dėkojo už priėmimą, džiaugėsi bei 
gyrė mūsų muzikuojantį jaunimą. 
Belieka ruoštis jubiliejui,“ – įspū-
džiais dalijosi viena konkurso orga-

nizatorių –  matematios mokytoja metodininkė Aldona Ūsienė.
Milda Noreikaitė

  Gruodžio 2 dieną muzikos ka-
binete I klasių mokiniams vyko 
integruota lietuvių kalbos ir mu-
zikos pamoka „Lietuviškų vestu-
vių papročiai ir dainos“. Pamoką 
pradėjo lietuvių k. mokytoja Snie-
guolė Vanžodienė. Ji papasakojo 
apie senovinį vestuvinį virsmą, 
kuris skirtas įvesti jaunuosius 
į gyvybės atsiradimo paslaptį, 
padeda sąmoningai pasiruošti 
šeimos gyvenimui. Mokiniai pa-
sakojo ir rodė skaidres apie ves-
tuves. A. Žukovas supažindino su 
senovinėmis piršlybomis, jo pasa-
kojimą papildė muzikos mokytoja 
R. Ruočkienė. Kaip per piršlybas 
tikrinamas mergelės darbštumas, 

  Kūno kultūros mokytojo 
V.Blekaičio iniciatyva, parėmus 
I klasių mokinių tėvams, paga-
minti specialūs medaliai I kla-
sių vaikinų krepšinio varžybų 
nugalėtojams.

pasakojo I. Brūzgaitė. Visa kla-
sė dainavo  piršlybų dainą. Mer-
gvakario papročius ir vainikėlio 
reikšmę atskleidė G. Valentinaitė. 
Su linksmesniais vestuvių papro-
čiais supažindino A. Bendinskas, 
o apie vestuvių pabaigą – kasų 
nukirpimą, nuotakos apgaubimą 
nuometu – kalbėjo E. Balčiuky-
naitė. 
 Mokiniai palygino senovinius 
ir dabartinius papročius ir priėjo 
išvadą, kad dabartiniai papročiai 
degraduoja, daug kas daroma, ne-
žinant tikrosios esmės. Dėkojame 
mokytojoms R. Ruočkienei ir S. 
Vanžodienei.

Eimantė Balčiukynaitė

Lietuviškų vestuvių papročiai ir dainos

Matematikai rungėsi ,,Žiburyje“

(atkelta iš 1 psl.)
Mokiniams dažniausiai pritrūksta 
ne noro, o laiko.
 Jūsų linkėjimai artėjančių 
švenčių proga.
  Ž. Jurkšienė. Linkiu, kad Nau-
jieji visiems būtų sėkmingi, kad 
visi pajustų Kalėdų dvasią ir jos ne-
prarastų visus ateinančius metus.
  A. Vaišnienė. Būkim dideli. Ir 
savo kūnu, ir savo siela, ir savo 
dvasia, ir elgesiu, ir bendravimu.
  R. Ruočkienė. Kalėdų rytą atsi-
buskim geresni, pilni optimizmo 
ir šviesos.
    Ačiū už atsakymus. Gražių 
Jums švenčių!

Dominykas Pilipavičius
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Piešiniu perteikti nusi-
vylimą, nežinomybę

 Kalbiname gimnazistę Kor-
neliją Kupstaitę, nacionalinio 
mokinių konkurso ,,Lietuvos 
kovų už laisvę ir netekčių istori-
ja“ laureatę. Ji laimėjo Europos 
parlamento nario Algirdo Sau-
dargo biuro įsteigtą prizą - eks-
kursiją į EP sesiją Strastbūre 
2011 m. spalio 23 - 29 dienomis.
 Papasakok, kaip viskas prasi-
dėjo. 
 Praeitų  metų rudenį mano buvu-
si dailės mokytoja A. Deltuvienė 
pasiūlė dalyvauti šiame konkurse. 
Kadangi laiko buvo likę nelabai 
daug, pakankamai greitai atlikau 
sugalvotą darbą. Konkursas buvo 
didelis, iš viso buvo atsiųsta keli 
tūkstančiai piešinių. Aš I vietą už-
ėmiau piešinio srityje, savo am-
žiaus grupėje (jei neklystu, buvo 

Sporto įvykiai
  Stalo tenisas. Lapkričio 20 dieną Birštono gimnazijoje vyko stalo te-
niso turnyras „Sportinis tiltas per Nemuną“. Mūsų gimnazijai atstovavo 
3 merginos: trečiokės M. Tarasevičiūtė ir L. Giniūtė bei ketvirtokė P. 
Buzaitė. Geriausiai sekėsi L. Giniūtei, kuri savo amžiaus grupėje užėmė 
3-ią vietą.
  Tinklinis. „Žiburio“ gimnazijoje vyko netradicinis tinklinio turnyras, 
kuriame vaikinai ir mergino atskirai žaidė 2x2. Merginų turnyre dalyva-
vo 6 poros: 1–ąją vietą iškovojo M. Tarasevičiūtė ir I. Makštutytė, 2–ąją 
– D. Tamulynaitė ir J. Rasimaitė, 3 –iąją – S. Šalčiūtė ir I. Kišonaitė. 
Visos prizines vietas iškovojusios merginos trečiokės. Tiek pat porų už-
siregistravo ir vaikinų turnyrui. Ten 3 komandos surinko po vienodai 
taškų, tad prizines vietas lėmė palankesnis taškų santykis: 1-oji – A. 
Gustaitis ir E. Juodis, 2-oji – P. Navickas ir E. Liutkus; 3–iąją vietą 
užėmė pirmokai T. Pagirys ir D. Kandrotas.
  Mišrių komandų kalėdinis Prienų miesto tinklinio turnyras gruo-
džio 6 dieną vyko Prienų „Revuonos“ vidurinėje mokykloje. Turnyre 
dalyvavo 6 komandos. Abi „Žiburio“ komandos ir viena „Revuonos“ 
surinko po vienodą taškų skaičių. Apskaičiavus taškų santykius paaiš-
kėjo, kad 2-ąją vietą užėmė 2-oji komanda (V. Žvirblytė, S. Bartuse-
vičiūtė, J. Utaravičius, A. Gustaitis), o gimnazijos 1-oji komanda (M. 
Tarasevičiūtė, D. Tamulynaitė, P. Navickas, M. Olefirenko) užėmė ke-
tvirtąją vietą. Pirmą ir trečią vietas iškovojo revuoniškiai.

Ieva Makštutytė

  Trečiokai išsi-
juosę plušėjo prie 
projektų, skirtų 
lietuvių kalbai ir 
istorijai. Visos pro-
jektų temos buvo 
skirtos LDK Rene-
sansui, tad mums 
buvo įdomu su-
žinoti, kaip jiems 
sekėsi juos ruošti.
 Susidarėme nuo-
monę, kad moky-

tojos yra pakankamai patenkintos mokinių rezultatais. Anot jų, gimna-
zistai ruošdami šiuos projektus įsigilino į pasirinktas temas, sužinojo 
apie LDK Renesansą, taip pat įgijo praktikos kalbėdami prieš audito-
riją. Jie patyrė įtampą prieš pristatymą, suprato, kaip yra sunku dirbti 
komandoje su skirtingų poreikių žmonėmis. Lietuvių kalbos mokytojos 
L. Karčiauskienė, D. Padvelskienė, Ž. Jurkšienė, R. Pūrienė ir I. Mažei-
kienė  labai dėkoja istorijos mokytojoms I. Teišerskienei ir V. Degutytei 
už jų skirtą laiką projektams ir komentarus.

Dovydas Boreiša

Į Renesansą LDK – per literatūrą ir istoriją

po dvi pirmas vietas kiekvienoj 
amžiaus grupėje). 
  Ar tikėjaisi, kad laimėsi? Ko-
kios emocijos užplūdo laimė-
jus?
 Labai džiaugiausi, kad mokytoja 
būtent man pasiūlė jame dalyvau-
ti, tačiau laimėti nelabai  tikėjausi, 
nes buvo didelis konkursas. Suži-
nojusi, kad tapau laureate, labai 
nudžiugau ir nustebau. Taip pat 
buvo labai smagu, kai visi reiškė 
susižavėjimą. Smagiausia buvo 
sužinojus, kad laimėjau I vietą. 
Jaučiausi tikrai labai laiminga.
  Kaip manai, kas lėmė Tavo sė-
kmę šiame konkurse?
Manau, labiausiai padėjo mintis. 
Aš piešiau tokių žmonių išraiš-
kas, kurie net nežinojo, kas su jais 
vyksta, iliustravau jų veiduose 
nežinomybę. Bandžiau perteikti 
nusivylimą, nežinomybę, baimę, 
paniką... Labai dėkinga savo bu-
vusiai dailės mokytojai Aušrai 
Deltuvienei. Ji man pasiūlė da-
lyvauti šiame projekte, padėjo 
sugalvoti idėją, davė daugybę 
patarimų.
   Ačiū už pokalbį. 

Rūta Barcytė

  Gruodžio 15 
dieną Prienų 
,,Žiburio“ gim-
nazijoje lan-
kėsi svečiai iš 
Afrikoje esan-
čios Ruandos 
valstybės. Šią 
kelionę suorga-
nizavo Lietuvos 
kunigas, misio-
nierius, globos 
namų, amatų mokyklos ir gimnazijos Ruandoje steigėjas Hermanas 
Šulcas. Vienas iš šio kilnaus žmogaus gyvenimo tikslų – suteikti ga-
limybę ruandiečiams  į mokslą ir išsilavinimą. Tačiau tam reikia daug 
lėšų, tad aplankydamas įvairias šalis, H. Šulcas pristatinėja savo vei-
klą ir ieško norinčių paremti. Jis papasakojo skaudžius savo gyvenimo 
prisiminimus ir trumpai papasakojo apie Ruandoje gyvenančių žmonių 
gyvenimą. Patys ruandiečiai pristatė nuotaikingą pasirodymą, dainavo 
ir šoko tautinius šokius.                                                       Jovita Kelmonaitė

Svečiai iš Afrikos   Žemė – mūsų planeta. Rūpintis ja – reiškia rūpintis tuo, kas pri-
klauso mums visiems. Siekdami prisidėti prie planetos išsaugojimo, 
mūsų gimnazijos mokiniai vykdo taupymo akciją „U4energy – Ža-
liasis Žiburys“, kurios tikslas – taupyti elektros energiją, vandenį, 
popierių ir skatinti tai daryti kitus. 
  Mūsų komanda „Žaliasis Žiburys“ pagamino specialias dėžes, į kurias 
gimnazijos mokiniai meta makulatūrą. Taip pat prie elektros jungiklių 
ir vandens kranų priklijavome linksmus lipdukus, kviečiančius taupyti. 
Gimnazijos mokiniai piešė plakatus, piešinius, taupymo ir Žemės iš-
saugojimo tema. Šiuose darbuose netrūko kūrybingų kvietimų: „My-
lėk Žemę kaip save“,  „Negyvenkime kaip šiltnamyje!“, „Tausokime 
Žemės plaučius!“, „Gamta – mūsų namai. Saugok ją!“, „Nenaikink 
Rojaus Žemėje!“ Savo veiklą pristatėme mokiniams ir mokytojams. 
Paruošėme pasižadėjimo lapą, kurį pasirašė gimnazistai ir mokytojai, 
sutinkantys prisijungti prie taupymo akcijos. Mūsų pastangos nebuvo 
užmirštos. Šių metų spalio 7 dieną Lietuvos Respublikos švietimo ir 
mokslo ministerijoje vyko konkurso apdovanojimai, į kuriuos buvome 
pakviesti kaip vieni geriausių dalyvių iš Lietuvos. 
  Dalyvaudami akcijoje supratome, kad taupyti nieko nekainuoja. Nuo 
to priklauso planetos bei mūsų pačių ateitis. Nebūkime abejingi savo 
namų – Žemės – likimui!                                 Karolina Milušauskaitė

„Žaliasis Žiburys“
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Prienų „Žiburio“ gimnazija

  Kai žemė nusidažo sidabriniu 
sniegu, kai eglutė nušvinta įvai-
riausiais žiburėliais, kai veiduo-
se atsiranda šypsenos, o širdis 
atleidžia visa, kas buvo ne taip, 
vadinasi, artėja Kalėdos! O ką 
Kalėdos reiškia, kaip joms ruo-
šiasi ir ko gi šiemet pas Kalėdų 
Senelį paprašys gimnazijos mo-
kiniai ir mokytojai?

  Informacinių technologijų 
mokytoja M. Plauskaitė. Ka-
lėdos man susiję su laukimu ir 
stebuklais. Atrodo, kad kas nors 
keisis savaime, tačiau taip ne-
būna. O stebuklais tikiu, kaip ir 
Kalėdų Seneliu tikiu, bet prie jų 
reikia prisidėti patiems. Šven-
tėms ruošiuosi paprastai – puošiu 
eglutę ir ieškau dovanų. Kitais 
metais norėčiau paprašyti sveika-
tos ir norėčiau keistis bei susidė-
lioti darbus. Linkiu visiems, kad 
išmoktume klausytis ir girdėtume 
vieni kitus.
  Kūno kultūros mokytojas 
V. Blekaitis. Kalėdos – šeimos 
šventė, Kristaus prisikėlimas, 
metinė šventė. Noriu, kad mo-
kykloje irgi būtų didelė šventė. 
Ir jeigu jau sako, kad šneka gy-
vūnai, vadinasi, stebuklai yra. 
Kalėdoms labai ruošiuosi. Perku 
dovanas, ruošiu 12 patiekalų, po 
staltiese šieno dedu. Norėčiau, 
kad ateinančiais metais Kubilius 
nemažintų švietimo biudžeto.

  Istorijos mokytoja I. Tei-
šerskienė. Ši šventė – kaip ši-
luma, reiškia artimųjų bendravi-
mą, apsivalymą ir susitaikymą. 
Kasmet laukiu Kalėdų stebuklų, 
nes kasmet jie įvyksta. Papras-
tai prieš šventes siunčiam arti-
miesiems siuntinius, superkam 
stebuklingas dovanas, puošiam 
eglutę, išsivalom visus kampus. 
Tikiu Kalėdų Seneliu, tad šiemet 
norėčiau sveikatos, savo vai-
kams laimės ir – norėčiau gauti 
keturių tomų „Europos istoriją“. 
O kitais metais pasižadu ,,neka-
riauti“ su mokiniais ir norėčiau 
šiltesnių santykių su kolegomis. 
Mokiniams linkiu pagarbos ir 
tolerancijos, o mokytojams – su-
siklausymo, kad dažniau matytu-
me vieni kitų ne tik džiaugsmus, 
bet ir vargus. 
  Mantas. Man Kalėdos – šeimos 
šventė, bendravimas, artumas ir 
jaukumas. Prieš Kalėdas puošiu 
namus, darau valgyt, perku do-
vanas. Deja, Kalėdų Seneliu ne-
tikiu, bet tradiciškai pasižadu sau 
kitais metais mokytis geriau.
 Dagnė. Per Kalėdas susibu-
ria giminės, todėl jos – šeimos 
šventė. Kalėdų stebuklai yra iš-
sipildę, todėl jais tikiu ir manau, 
kad Kalėdų Senelis gyvas. Šiais 
metais norėčiau jo paprašyti, kad 
netektų apsilankyti pas direktorę. 
Dovanas artimiesiems kartais ga-
minu ir pati.

  Gabrielė. Kalėdos – proga pa-
sikeisti, pabūti su šeima ir atsi-
prašyti artimųjų už tai, kas buvo 
ne taip. Dažnai prieš Kalėdas 
analizuoju savo veiksmus ir sten-
giuosi elgtis geriau. Ateinančiais 
metais pasižadu būti geresnė ir 
tobulėti visose gyvenimo srityse.
  Tautvydas. Manau, Kalėdos - 
šeimos šventė, buvimas drauge. 
Kol kas Kalėdoms dar nesiruo-
šiau, nes eglutę puošiam Kūčių 
išvakarėse. Kitais metais žadu 

labiau stengtis visais aspektais, 
nes noriu gerai išlaikyti egzami-
nus. Linkiu visiems santarvės, 
susibendravimo, ramybės ir ne-
sipykti.
  Justina.  Kalėdos yra metas, 
kai norisi būti su šeima, kai būni 
savimi. Būni nuoširdus ir geras. 
Tikiu kalėdiniais stebuklais ir ti-
kėjimas daro stebuklus. Prieš Ka-
lėdas ir advento metu stengiuosi 
būti geresnė ir ramesnė. Galima 
sakyti, tikiu Kalėdų Seneliu, ta-
čiau didelių materialinių dovanų 
nenoriu, o megztos kojinės būtų 
gera dovana. Kitais metais norė-
čiau šiek tiek pasikeisti, moky-
tis geriau, nemeluoti ir klausyti 
tėvų. O mokytojams palinkėčiau 
stengtis suprasti mokinius ir iš-
likti mokytojais. Mokiniams lin-
kiu susikaupimo ir gražių šven-
čių.
  Andrius. Kalėdos reiškia poil-
sį ir pabuvimą su šeima. Šioms 
šventėms dar nesiruošiau. Šiemet 
norėčiau gauti elektrinę gitarą, 
nors, žinoma, negausiu, bet aš 
optimistas. Linkiu visiems links-
mų švenčių.
  Martynas. Ši šventė ir jos lau-
kimas – tai apmąstymai apie tai, 
ką nuveikei per visus metus. 

Aplinkosauginiai  projektai gimnazijoje
  Didėjant oro užterštumui ir nykstant rečiausioms augalų rūšims Prienų 
šile, mokiniai vis labiau skatinami domėtis ekologinėmis problemomis. 
Todėl 2011 m. spalio – lapkričio mėnesiais buvo įgyvendinti ir pristatyti 
aplinkosauginiai projektai, kuriems vadovavo šių projektų koordinatorė 
mokytoja Rasa Kučinskienė. Lietuvos gamtos fondo remiamam pro-
jektui baigti lapkričio 29 d.  buvo organizuotas baigiamasis renginys 
,,Popietė prie arbatos“. Šio renginio metu buvo pristatomi gimnazistų 
vykdyti tiriamieji darbai Prienų šilo draustinyje ir III kl. mokinio Tau-
tvydo Vaikšnio projektas ,,Oro kokybės vertinimas pagal spygliuočių 
bioindikacines savybes“. Aktyviausi mokiniai buvo apdovanoti Gamtos 
fondo atminimo dovanėlėmis ir visi dalyviai pakviesti pasimėgauti pa-
čių surinktomis ir pasigamintomis žolelių arbatomis.

Rūta Barcytė

Kalėdos - šeimos šventė
Ypatingai šventėms nesiruošiu, 
bet perku dovanas. Norėčiau, 
kad kitais metais pavyktų su-
siplanuoti dienotvarkę.  Būtų 
gerai, jei Kalėdų Senelis padėtų 
puikiai išlaikyti egzaminus, ir to 
visiškai užtektų. Linkiu gerumo 
vienas kitam ir viską atleisti, juk 
Kalėdos!
  Ačiū už pokalbį. Linkime švie-
sių ir džiaugsmo kupinų šven-
čių! 

Jovita Kelmonaitė
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