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Ką išmokai ir supratai per 12 mokymosi metų?

Mieli abiturientai!

Kada gegužė įsuka į nesibaigiančių darbų ir švenčių šėlsmą,  kaip
pavasarinius žiedus į puokštę dėlioji žodžius. Žodžius šventei – vienai gražiausių, džiugiausių, su šiek tiek liūdesio atmieštu prieskoniu – atsisveikinimu su savo Gimnazija.
Iškilmingai skelbiu – aš tikiu Jumis, mieli mano abiturientai.  Tikiu, kad praleisti Tikro gyvenimo savojoje gimnazijoje metai suguldė
į Jūsų patirties portfelį ne tik žinių kraitį, bet ir tikros draugystės
išbandymų lobius. Linkiu Jums visur matyti šviesiąją pusę ir savo
optimizmą paversti tikrove.  Tikėkite, kad visas pasaulis yra ir bus
Jūsų pusėje, kol esate ir būsite ištikimi tam, ką turite geriausia.
Irma Šneiderienė, gimnazijos direktorė

Mieli abiturientai,

Paskutinis skambutis nepaprasta diena – Jūs užverčiate vieną gyvenimo puslapį ir atverčiate naują. Linkiu Jums daug kūrybingumo,
valios ir laiko rašant naująjį puslapį gražiais atsiminimais ir gerais
darbais, linkiu Jums pasiekti savo svajones. Linkiu niekada nepamiršti gimnazijos ir toliau šviesti taip, kaip turi šviesti ,,Žiburys“.
Domantas Milaševičius, GMS prezidentas

Bernadeta Mikalauskaitė. Mokykloje išmokau labai daug vertingų
dalykų - rašyti, skaičiuoti, komandinio darbo, o paskutiniaisiais, 12 metais, išmokau apsieiti be miego. Taip pat supratau, kad nereikia darbų
pasilikti paskutinei minutei ir kad mokykla man tapo antraisiais namais,
todėl bus labai sunku juos palikti.
Indrė Šaulinskaitė. Išmokau drąsiai reikšti savo nuomonę, dirbti grupėje, įgijau įvairios patirties, kuri pravers man vėliau. Per visus mokymosi metus sutikau daug mokytojų bei bendraklasių, kurie tapo brangūs
ir artimi, augdama mokiausi iš mokytojų ne tik skaičiuoti ar rašyti, kai
kurie mokytojai man buvo autoritetai, kiti lyg draugai. Tik dabar suprantu, kaip gaila bus juos visus palikti. Be abejo, per visus 12 metų
įgijau ir daug žinių, už kurias galiu dėkoti mokytojams!
Erika Juodžiukynaitė. Manau, pirmiausiai per šiuos dvylika metų aš,
kaip ir mano bendramoksliai, išmokau disciplinos. Juk mokykloje taip
pat galioja tam tikros taisyklės, kurių reikia laikytis, o mokytojai mus
moko ne tik matematikos, anglų ar chemijos, bet ir drausmės bei atsakomybės. Ir iš tiesų manau, kad mokykla yra būtent ta vieta, kur mes
būdami vaikai, dar tik bręstančios asmenybės, išmokstame bendrauti. Į
mokyklą mes neiname po vieną, eina šimtai mokinių, su kuriais mums
tenka susipažinti, bendrauti. Čia mes susirandame naujų draugų. Galiausiai mokykloje išmokstame komandinio darbo, bendradarbiavimo.
Gerai pagalvojus, mes juk užaugome čia. Mokykloje prabėgo mūsų
vaikystė, paauglystė, o dabar mes išeiname jau pilnamečiai, galima sakyti, suaugę žmonės. Tad manau, kad mokykloje aš pasidariau pamatus
tolesniam gyvenimui.
Marius Malinauskas. Išmokau susidėlioti prioritetus ir kartais išnaudoti sistemą savo naudai. Taip pat supratau, kad matematika – ne man.
Domantas Kandrotas. Banalu būtų sakyti, kad išmokau fizikos, matematikos, gramatikos ir t. t. Turbūt pats svarbiausias dalykas, ką išmokau, tai susidėliot savo laiką, atsirinkti svarbius dalykus. Mokykloj
daug visokių dalykų, kurių visų tikrai neišmoksi, todėl per tuos 12 metų
kartu pažinau save ir supratau, ko noriu.
Tomas Utmanas. Ko išmokau, manau sunku būtų pasakyti, nes informacijos srautas tikrai didelis, ypač paskutiniais metais. O supratau tai,
kad mokytis reikia sistemingai, nes dabar, likus porai dienų iki egzaminų, tikrai nieko neišmoksi. (nukelta į 3 p.)
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Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos 91-oji laida. Kalba auklėtojos

Virginija Šiugždinienė, IVb klasės auklėtoja. Per ketverius metus
pažinau labai skirtingas asmenybes. Kai kurie auklėtiniai suteikdavo
daug džiaugsmo ir gerų emocijų, kiti – nemažai rūpesčių. Bet turbūt
todėl ir buvo įdomu būti jų auklėtoja, nes ir aš pati įgijau naujų patirčių. Todėl visiems savo auklėtiniams linkiu, kad jų išskirtinės savybės
padėtų ir jų pačių gyvenime, ir džiugintų aplinkinius. Kuo geriausios
Jums kloties!

Aldona Ūsienė, IVa klasės auklėtoja. ,,Gyvenimui galima ir reika
kelti tik vieną tikslą – skleisti šviesą“ (Tėvas Stanislovas). Teko nemažai paplušėti teisinant IVa klasės mokinių praleistas pamokas pagal
įsakymus. Tai rodo, kad auklėtiniai yra aktyvūs, žingeidūs, kūrybiški,
verslūs. Kiekvienais metais džiaugiausi jų pasiekimais rajoninėse bei
respublikinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose. Dažnai aš juos
matydavau šokančius, dainuojančius, žaidžiančius tinklinį, dalyvaujančius krepšinio varžybose, įvairiuose projektuose, gimnazijos seime ir
kitose veiklose. Aš Jus prisiminsiu kaip be galo nuotaikingus, turinčius
humoro jausmą, meniškus, principingus mokinius. Jau pakelti skrydžiui
sparnai. Labai noriu tikėti, kad pavysite savo svajonę, kad rasite savo
vietą, kad praradimų, brandos, gerumo, pasirinkimo, atsakomybės egzaminus gyvenime išlaikysite sėkmingai. Ačiū Jums už buvimą kartu,
ačiū Jums už padovanotas šiltas emocijas, už energiją, už ryžtą ir siekius. Jūs išeinate, o aš lieku kartoti kurso...

Živilė Jurkšienė, IVe klasės auklėtoja. Šiandien jų – IVe klasės mokinių – 20. Į LAIMĖS ŽIBURĮ jie įkopė iš skirtingų Prienų rajono ir
respublikos mokyklų. Labai skirtingi, saviti, originalūs: vieni be galo
atviri, linksmi, kiti – šiek tiek ironiški, treti – užsidarę ir į savo pasaulėlį
sunkiai beįsileidžiantys pašalietį. Visi jie šaunūs. Visi jie tapo ,,Žiburio“
gimnazijos dalimi, sraigteliu, be kurio daug kas būtų šiek tiek kitaip.
Džiaugiuosi, kad jie išsklaidė būgštavimus, jog naujai susidariusi klasė
gali sunykti. Įvyko tik minimalūs pokyčiai – trys mokiniai išėjo mokytis į suaugusiųjų klases, dvi mokinės atvyko šiais mokslo metais.
Dveji metai kartu – labai nedaug, bet pažinau juos, pamilau. Su rūpesčiu sekdama jų paskutinius žingsnius gimnazijoje, linkiu, kad jų pasirinkimai būtų teisingi, kad kliūtys būtų įveikiamos, kad lydėtų vidinė
harmonija ir aplinkinių geraširdiškumas.
Mielieji auklėtiniai, BRANGINKITE SAVO GYVENIMĄ! Tada gyvenimas mylės Jus.

Danutė Padvelskienė, IVd klasės auklėtoja.
Kūrybingi – kiek idėjų pasiūlyta, kiek širdies įdėta, organizuojant ne

vieną įsimintiną abiturientų renginį.
Energingi – grįždami iš Vilniaus į Prienus gali be perstojo dainuoti
dvi valandas.
Talentingi – gražiai dainuoja, deklamuoja, šoka, vaidina, gamina rankdarbius.
Visada matantys, girdintys, suprantantys kitą, netgi jei tas kitas – mokytojas.
Ir gana savikritiški.
Rimtai žiūrintys į savo ateitį, turintys siekių, tikslų, svajonių.
Tolerantiški – nors visi labai skirtingi, moka gražiai tarpusavyje sutarti, vienas kitą gerbti.
Aktyviai dalyvaujantys gimnazijos gyvenime.
Draugiški – nuo pat pirmos klasės beveik visada beveik visur beveik
visi kartu – tiek renginiuose, tiek išvykose, tiek bėdai ištikus.

Zina Dobilienė, IVc klasės auklėtoja. Gyvenimas nėra atsitiktinumų
grandinė. Aš nežinau, ar tai buvo atsitiktinumas, ar mano didelio noro
išsipildymas – prisiliesti prie 26 jaunų, kūrybingų žmonių. Iš pradžių aš
juos labai atidžiai stebėjau ir mane labai optimistiškai nuteikė didelis jų
smalsumas tam, kas vyksta čia, „Žiburio“ gimnazijoje, ir jų gebėjimas
spręsti problemas. Po tų stebėjimų supratau, kiek daug energijos, kūrybiškumo, norų, svajonių jie turi savyje. Šiandieną aš jais labai džiaugiuosi, nes moka atjausti, suprasti, pasakyti gerą žodį, kai jo reikia, yra
dvasingi. Labai tikiuosi, kad šios žmogiškas savybes išsaugos tolimesniame savo gyvenime. Šiandieną išeinant noriu palinkėti didžiausios sėkmės, svajonių išsipildymo ir padėkoti už buvimą kartu. Būkite sveiki
ir laimingi! Aš Jus prisiminsiu su didele meile ir visada lauksiu naujų
susitikimų...
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(atkelta iš 1 p.) Laurynas Juravičius. Išmokau daug, tačiau labai daug
visko ir pamiršau. O supratau tai, kad laikas bėga labai greitai, ypatingai
ketvirtoje gimnazijos klasėje. Taip pat išsiaiškinau, jog nemoku fizikos!
Akvilė Radzvilavičiūtė. Per 12 metų mokykloje išmokau labai daug
dalykų, naudingų visam gyvenimui. Žinoma, įgavau žinių įvairiose srityse, bet tai dar ne viskas: būtent mokykla, žmonės, padėjo formuotis
mano asmenybei, čia supratau, kad ne viskas yra ranka pasiekiama, yra
dalykų, dėl kurių reikia stengtis.
Mantas Matuliauskas. Išmokau daug įvairių gyvenimui reikalingų
dalykų. Norint pasiekti savo užsibrėžtų tikslų, reikia būti atsakingam
ir nežiūrėti į viską pro pirštus (aišku, tai ne visada sekėsi), pasisėmiau
tikrai nemažai žinių iš mokytojų, kuriems už tai labai dėkoju, kad nepatingėjo ir mums atidavė save. O supratau tai, kad į fizikos pamokas
nevalia vėluoti.
Viktorija Stankevičiūtė. Na, per 12 metų išmokau labai daug. Ir ne
tik tai, ko moko per pamokas iš vadovėlių, bet ir labai daug gyvenimiškų dalykų. Ir 12 klasėj supratau, jog visus tuos metus reikia mokytis, o
ne pasilikti paskutinei nakčiai prieš egzaminus.

Kai vidunaktį tyku...

Dešimt patarimų vasarai

Vidurnaktyj taip tyku,
Kad girdi, kaip
Mokos kalbą dvyliktokas,
Rašos planą dešimtokas.

1. Padarykite tai, kam niekada
neatrasdavote laiko per paskutinius mokslo metus.
2. Susiraskite naujų draugų, bet
jokiu būdu nepamirškite senųjų.
3. Nepamirškite paskaityti bent
kelių knygų.
4. Atsigriebkite ir išsimiegokite
už visas bemieges mokslo metų
naktis.
5. Padarykite visų klasės draugų
susitikimą.
6. Parašykite Jus mokiusiems
mokytojams laiškelį.
7. Apsilankykite muziejuje, koncerte arba festivalyje.
8. Važinėkitės dviračiu tol, kol
nejausite kojų.
9. Užsibrėžkite naują savo gyvenimo tikslą.
10. Pasidžiaukite kiekviena vasaros diena!
Ši vasara – paskutinė Jūsų
moksleiviška vasara!

Atrodo, visi turėtų miegoti,
Bet mokiniai privalo išmokti.
Jeigu nori kažkur įstoti,
Viską puikiai turi žinoti.
Rimtas mokslas – ne juokas,
Nors Šekspyras – miškas juodas.
Jeigu nori rezultato,
Nepamirški tu Radvano.
Nenustebk, jei bus penki,
Kai žinot tu tiek turi.
Neburbėk, o pasimokyk
Ir teisingai teiginį įrodyk.
Donelaitis tau tikrai padės
Ir Maironis prisidės.
Nesvarbu, kad ketvirtokas
Ir mokykloj ne naujokas,
Naktį tu ilgai sėdėsi
Ir miegoti negalėsi.
Domantas Milaševičius
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Kas,  jei ne pamokos?
Kiekvienas moksleivis yra
praleidęs bent vieną pamoką:
juk būna – ir ligos užpuola, ir
žadintuvo į saldžius sapnus nugrimzdę neišgirstame. Trumpai
tariant, dėl visokių priežasčių
mokiniai neatvyksta į pamokas,
bet ką ir kur jie veikia, kai jose
nedalyvauja? Šįkart pasidomėjome ne tik tuo, kuo gimnazistai
užsiima, kai neina į pamokas,
bet ir pasiteiravome mokytojų,
ką, Jų nuomone, mokiniai veikia, kai nedalyvauja pamokose.
Pasirodo, jog mokiniai pamokų, kuriose nedalyvauja,
metu dažnai leidžia sau išsimiegoti, pabūti su draugais ir
šeima, paruošti namų darbus
ar užsiimti papildomomis veiklomis.
Akvilė. Dažniausiai laiką leidžiu su šeima ar draugais, darau
namų darbus bei dirbu.
Silvija K. Būtent šiuo metu daugiausia laiko skiriu mokslams,
ruošimuisi egzaminams, taip pat
nepamirštu draugų, nemažai laiko
praleidžiu su jais. Be to, gaminu
įvairius rankdarbius.  
Chemikė. Kadangi mokausi
dvyliktoje klasėje, nemažai laiko
tenka skirti mokslams. Kai geras
oras, mėgstu eiti pabėgioti ar tiesiog pabūti gamtoje.
Kamilė. Didžiąją dalį laiko, kai
neinu į mokyklą, dainuoju ir miegu.
Banys. Būnu su draugais, miegu ar užsiimu darbais, kurių nespėju atlikti po pamokų.
Mokytojų nuomonė šiuo klausimu buvo kiek netikėta ir tikrai
šiuolaikiška.
Gimnazijos direktorė Irma
Šneiderienė nurodė penkias pa-

grindines veiklas, kuriomis veikiausiai užsiima mokiniai, kai
nedalyvauja pamokose:
1. Lankosi „Facebook“, spaudžia
„like“ arba „unlike“, smalsauja,
kuo gyvena draugai, patys dalijasi
savo gyvenimo istorijomis.
2. Nepaleidžia iš rankų išmaniųjų telefonų – geriausių savo
draugų.
3. Sėdi picerijoje, valgo picas ir
šnekučiuojasi.
4. Aktyviai sportuoja, bėgioja,
važinėja dviračiais.
5. Eina į pasimatymus, svajoja
kartu.
Mokytojos Aldonos Ūsienės nuomonė šiek tiek kitokia:
1. Miega (daugumai moksleivių
ypatingai trūksta miego).
2. Ieško klientų mašinoms parduoti.
3. Šveičia mašinas (dirba).
4. Užsiiminėja niekais, neatvykdami į nepageidaujamą pamoką, anot jų, ten nėra ką veikti...
5. Išleidžia artimuosius į užsienį,
pasitinka sugrįžusius.
6. Būna užsakytų paslaugų vykdytojai: transportuoja, palydi,
saugo, slaugo ir t. t.
Akivaizdu, jog mokinių ir mokytojų nuomonės šiuo klausimu
išsiskiria. Kad ir kaip bebūtų –
visiems kartais reikia atostogų
nuo logoritmų ar Maironio. Visai
neprošal retkarčiais užmiršti pamokas ir namų darbus.
Tad Jums, mieli abiturientai, to ir
linkime: po ilgų ir naujų patirčių,
žinių bei iššūkių kupinų metų praleiskite vasarą taip, jog jos būtų
pačios geriausios atostogos tiek
kūnui, tiek sielai!
Ugnė Revinskaitė
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Abiturientai, labai gerai ir puikiai baigę mokslo metus

Marijus Giraitis, IVc kl.
Vaida Marčiulionytė, IVb kl.
Justina Kleizaitė, IVc kl.
Laima Lukoševičiūtė, IVc kl.
Laura Noreikaitė, IVc kl.

1. Rajoninės biologijos olimpiados II v. laimėtoja.
2. „Tramtatulio“ regioninio turo
nugalėtoja.
3. Respublikinio jaunųjų filologų
konkurso dalyvis.
4. Respublikinės lietuvių kalbos
ir literatūros olimpiados dalyvė.
5. Rajoninio meninio skaitymo
konkurso II v. laimėtoja.
6. Respublikinės technologijų
olimpiados II v. laimėtoja.
7. Respublikinės istorijos olimpiados dalyvis.
8. Rajoninės matematikos olim-

piados II v. laimėtojas.
9. Krepšininkas, centro puolėjas.
10. Rajoninės biologijos olimpiados III v. laimėtoja.
11. Respublikinės matematikos
olimpiados dalyvis.
12. Rajoninės fizikos olimpiados nugalėtoja.
13. Buvęs GMS prezidentas.
14. „Salve“ žurnalistė.
15. Baltijos šalių sportinio ėjimo mačo nugalėtojas.
16. „Salve“ maketuotoja.
Miglė Kazlauskaitė

Prienų „Žiburio“ gimnazijos laikraštis
Adresas: J.Basanavičiaus g. 1, 4340 Prienai.
Tel.: (8~319) 52430.
El. paštas: salveziburys@gmail.com
www: http://ziburys.prienai.lm.lt
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Edvinas Katinauskas, IVe kl.
Laurynas Juravičius, IVa kl.
Kamilė Bandonytė, IVd kl.
Roberta Šalčiūtė, IVa kl.
Vaiva Niūklytė, IVa kl.

Gėdingiausias įvykis mokykloje

Kamilė. Kažkada labai užsinorėjau kavos. Kadangi valgykla jau nebedirbo ir žinojau, kad mokytojų kambary yra kavos aparatas, apsižiūrėjus, kad nieko nėra, nuėjau kavos. Ir, kaip ir visada, ne vietoj ir ne laiku,
išeidama su kavos puodeliu sutikau mokytoją!
Eimantė. Net nežinau... Turbūt vieninteliai kartai, kada patirdavau
gėdą mokykloje, tai kai nukrisdavau nuo laiptų.
Ieva. Vieną kartą man buvo kontrolinis, nieko nemokėjau, tai pasidariau „špargalkę“. Kontrolinį parašiau anksčiau, tik išėjus iš kabineto garsiai puoliai džiaugtis draugams, kaip gerai pavyko pasinaudoti
„špargalke“, blogai, kad ne tik draugai išgirdo...
Evelina. Per chemijos pamoką darėm savarankišką darbą, klasėj buvo
tyla. Aš kažkodėl į mokytoją kreipiausi ne „mokytoja“, o „močiute“.
Turbūt tada patyriau didžiausią gėdą.
Rimantė. Mokytojos Ramančuckienės pamokoje rašėme chemijos
kontrolinį ir aš ne viską mokėjau, tad pagalvojau, kad nusirašysiu į
skaičiuotuvą formules ir parašysiu. Aišku – neįvertinau mokytojos
pastabumo. Ji priėjus prie manęs pamatė ir paskelbė visai klasei, tą
pačią minutę įrašė vienetą ir dar apie tai vis priminė. Tada buvo labai gėda... Ir dabar neseniai rašiau kontrolinį, tai kai ją pakvietė dailės
mokytoja kažko pažiūrėt, pro durų tarpą ji vis dar stebėjo mane.
Žydrūnė. Šiais metais visai neseniai aš su drauge nusprendėme pabėgti
iš anglų kalbos pamokos. Jau išėję iš mokyklos sutikom savo mokytoją
Hovakimyan einantį į mokyklą. Jis mus pamatė ir šypsodamasis pasakė,
kad parašys po vienetą. Mes nieko neatsakėm ir nuėjom, bet buvo labai
gėda...
Anonimė iš matematikos. Per matematiką mes anksčiau su draugėm
labai nedrausmingos buvom ir kalbėdavom su jom nuolatos galvodamos, kad niekas negirdi. Bet vieną kartą šnekėjom ir aš netyčia labai
riebiai nusikeikiau, kad visoj klasėj girdėjos. Buvo labai gėda, nors
mokytojas ir juokės...
Dominykas Baronas
Laikraštį parengė Domantas Milaševičius, Dominykas
Baronas, Miglė Kazlauskaitė, Ugnė Revinskaitė, Skirmantė Mazuronytė, Liucija Ališauskaitė, Justė Olsevičiūtė, Martyna Bendinskaitė
Maketavo Ineta Balčiukynaitė, Laura Bartuškaitė, Rimgailė Brūzgaitė.
Konsultavo Levutė Karčiauskienė.

