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Jei aš būčiau mokytojas, tai ...

Nuoširdžiai sveikiname Jus
nuostabios šventės – Mokytojo dienos – proga ir linkime
džiaugsmingų bei kūrybingų
mokslo metų, mokinių nuoširdumo ir geranoriškumo,
gražių svajonių ir asmeninės
laimės.
GMS vardu – prezidentė
Roberta Bartkevičiūtė

Brangieji Mokytojai!
Nuo pat pirmos klasės mes, mokiniai, stengiamės Jūsų dienoms suteikti kuo daugiau žavingumo ir išskirtinumo. Juk dėka Jūsų – mūsų
kelio vedlių – mes pasiruošiame savarankiškam gyvenimui, išmokstame begalės dalykų, įgyjame patirties. Norime padėkoti už pastangas bei
kantrybę, už paaukotą laiką ir tėvišką meilę.
Nuoširdžiai sveikiname su Mokytojo diena.
„Salve“ komanda

Gimnazijos statistika 2016-2017 m. m.
Gimnazijoje iš viso mokosi 463 mokiniai, iš jų 251 mergina ir 212
vaikinų.
Gimnazijoje suformuotos keturios pirmos klasės. Pirmose klasėse
mokosi 95 mokiniai: 49 merginos ir 46 vaikinai.
Antrų klasių keturiuose komplektuose mokosi 112 mokinių: 62 merginos ir 50 vaikinų.
Trečių klasių keturiuose komplektuose mokosi 106 mokiniai: 54 merginos ir 52 vaikinai.
Ketvirtų klasių penkiuose komplektuose mokosi 132 mokiniai: 75
merginos ir 57 vaikinai.
Suaugusiųjų 10-12 klasėse mokosi 18 mokinių: 11 merginų ir 7 vaikinai.
Gimnazijoje dirba 41 mokytojas: 7 vyrai ir 34 moterys.
Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė

Tikriausiai visi esame kada nors sėdėję pamokoje, kuri mums
sektųsi, kurios mokytojas būtų pats nuoširdžiausias ir geriausias
iš visų kitų. Aš taip pat nesu išimtis ir dar sėdėdama antros klasės
suole savęs retoriškai paklausiau: „Ar nebūtų nuostabu užaugus
mokyti dar nedrąsius, ką tik į mokyklos suolą atsisėdusius pradinukus, skaičiuoti ir rašyti?“ Taigi nuo pat mažens svajojau būti
kažkam pirmoji mokytoja... Pasidomėjau mūsų žiburiečių, kokio
dalyko mokytoju jie yra svajoję (o gal net vis dar svajoja) tapti.
Gėlelė. Iš pradžių norėjau būt pradinių klasių mokytoja, bet vėliau, kai
paaugau, mane labai sužavėjo anglų kalba, todėl buvo toks laikas, kai
norėjau mokyti anglų kalbos.
Monika. Aš norėjau būti kūno kultūros mokytoja, nes anksčiau labai
mėgdavau sportuoti, tačiau dabar nenoriu būti jokio dalyko mokytoja.
Arijus. Nenoriu ir šiaip nenorėjau, bet jei reikėtų rinktis, tai, manau,
būtų dailė, nes menas yra puikus būdas save suprasti, išlaisvinti, atsiskleisti ir būti laimingam bei atviram.
Mantas. Gal kada nors ir esu pagalvojęs būti kūno kultūros mokytoju,
nes pradinėse klasėse patiko krepšinis.
Ateivė. Turbūt norėčiau būti anglų kalbos mokytoja, nes man patinka
ją mokytis ir moku gan gerai.
Kornelija. Svajodavau būti anglų kalbos mokytoja, nes labai mėgstu
šitą kalbą ir visada randu joje ką nors įdomaus ir naujo.
Ariana. Tikriausiai norėčiau būti chemijos arba fizikos mokytoja, nes
labai įdomūs mokslai, žavi įvairios formulės.
Beatričė. Įsivaizduoju save tik kaip kūno kultūros mokytoją, nes myliu sportą!
Laimonas. Gan ilgai galvojau būti arba matematikos, arba fizikos mokytoju, nes man šios pamokos vienodai patinka, aš jas suprantu ir noriu
įrodyti mokiniams, kodėl šie dalykai svarbūs ir įdomūs.
Simūlka. Mane viliojo pradinių klasių mokytojo darbas, nes tokio amžiaus vaikai būna mieli, su jais smagu bendraut, mokyt, jie nori daug
sužinoti, o paaugę pradeda ragus rodyt, atsikalbinėt.
Piniginė. Vienareikšmiškai matematikos mokytoja. O todėl, nes
mėgstu skaičiuoti. Ypač pinigus.
Taigi, taigi. Jei mokinių svajonės tapti mokytoju išsipildytų, turėtumėme daug anglų kalbos, keletą pradinių klasių, kūno kultūros ir vos vieną
kitą matematikos, gamtos mokslų mokytoją.
Mokytojų dienos proga linkiu Jums kiekvieną darbo dieną, vos
įžengus pro mokyklos duris, pasijausti nepaprastais, ypatingais ir
svarbiais, nes tik Jūs pasiryžę mus mokyti ir išmokyti!
Miglė Kazlauskaitė
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ŠVIESK SAVE, ŠVIESK KITUS, ŠVIESK TAIP, KAIP TURI ŠVIESTI „ŽIBURYS“!
Rugsėjo įvykiai trumpai

Rugsėjo 1-oji
Rugsėjo 1-osios šventėje dalyvavo švietimo ir mokslo ministrė Audronė Pitrėnienė, LR Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento direktorius Aidas Aldakauskas, LRS nariai Vytautas Kamblevičius ir
Andrius Palionis, Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas
Rimvydas Zailskas.

Rugsėjo 17-oji
Vykdant ilgalaikį Erasmus+
programos
projektą „Kultūra
ir kalbos – tiltas tarp mokyklos
bendruomenių“,
gimnazistai
Kornelija Bilskytė ir Domantas
Šiupšinskas išvyko mokytis į Italiją. Jie ten gyvens ir mokysis tris
mėnesius.

Rugsėjo 21-oji
Gimnaziją pasiekė žinia, kad mūsų mokyklai skirti futbolo vartai, kurie futbolo aikštelėje bus pastatyt spalio mėnesį. Gimnazijos kūno kultūros mokytojai, rugpjūčio mėnesį parašę projektą, dalyvauja Lietuvos
futbolo federacijos programoje  „Užauginkime Ronaldo Lietuvai“.

Rugsėjo 8-oji
Futbolo šventėje varžėsi „Revuonos“ ir „Žiburio“ vaikinų futbolo komandos. Visoms komandoms LFF vardu futbolo treneris, buvęs žiburietis
K. Deltuva ir jo kolega M. Makštutis įteikė po dešimt futbolo kamuolių.

Rugsėjo 23-oji
GMS organizuota šlepečių diena. Mokyklos fojė buvo organizuojami
žaidimai: mokiniai turėjo vaikščioti žąsele, lenktyniauti, ieškoti paslėptos šlepetės.

Rugsėjo 9-oji
Kampanijai „Už saugią Lietuvą“ visose Lietuvos mokyklose paskelbus dieną „Mes prieš patyčias“, mokiniai žiūrėjo tiesiogiai rodomą australo Niko Vujičičiaus filmą, diskutavo apie patyčių aukas ir stebėtojus.

Rugsėjo 29-oji
Gimnazijoje vyko GMS organizuota uniformų dėvėjimo akcija „Tikras gimnazistas dėvi uniformą!“ Prieš pirmą pamoką gimnazistams,
apsivilkusiems uniformas, buvo klijuojami lipdukai „Tikras gimnazistas
dėvi uniformą!“ Taip siekiama paskatinti mokinius dėvėti uniformas.

Rugsėjo 14-16-oji
Gimnazistai dalyvavo Europos judėjimo savaitės renginiuose: buvo
organizuotos judriosios pertraukos, sporto aikštyne vyko gimnazistų
kvadrato, krepšinio ir paplūdimio tinklinio varžybos.

Rugsėjo 30-oji
Pirmų gimnazijos klasių mokiniai, jų tėvai bei auklėtojai prisijungė
prie Vengrijos mokyklų sporto federacijos (Hungarian School Sport
Federation) iniciatyvos. Kartu su Europos Sąjungos mokyklų mokiniais judėdami minėjo Europos mokyklų sporto dieną ESSD 2016.
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Jie šviečia taip, kaip turi šviesti „Žiburys“!

Gimnazijoje dirba puikių mokytojų kolektyvas. Kaip ir kasmet
rugsėjo mėnesį, gimnazijos metodinė taryba Prienų rajono savivaldybei pasiūlė Metų mokytojo kandidatūrą.

Kalbiname gimnazijos direktorę, anglų kalbos mokytoją ekspertę
Irmą Kačinauskienę, 2008-aisiais išrinktą Metų mokytoja.
Ką veikiate laisvu laiku, po
mokyklos?
Keliauju, žiūriu filmus, važiuoju
į koncertus, spektaklius, bendrauju su draugais.

Kalbiname lietuvių kalbos ir literatūros mokytoją ekspertę Nijolę
Šervenikaitę, kurią gimnazijos metodinė taryba siūlo išrinkti Metų
mokytoja.
Ką veikiate laisvu laiku, po
mokyklos?
O kas yra laisvas laikas? Mokytojo darbai netelpa į dienos laiką,
reikia ir vakaro, ir nakties... Jei
pasiseka – bendrauju, skaitau arba
tik tinginiauju.
Ar mokytojai laukia atostogų
arba savaitgalio taip pat nekantriai, kaip ir mokiniai?
Oho, dar ir kaip laukia, turbūt net labiau. Savaitgalis, jei netaisai rašinių, leidžia atsikvėpti, atostogos – pakeisti aplinką, kasdienybės ritmą
ir, apskritai, gyvenimo būdą. Be šios kaitos mokytojui neįmanoma pailsėti, bent jau man.
Kaip elgdavotės mokykloje, kai buvote mokinė? Ar buvote toji
pavyzdingoji ar vis dėlto prikrėsdavote eibių?
Na jau, pavyzdingoji. Nekrėčiau eibių, bet savo auklėtoją buvau pravirkdžiusi. Tuo metu mums atrodė, kad už teisybę reikia eiti iki galo.
Dabar juokinga, nes ambicijos nebūtinai yra teisybė.
Apibūdinkite save vienu žodžiu.
Smalsi.
Kalbiname istorijos mokytoją metodininkę Vidą Degutytę, kurią
gimnazijos metodinė taryba siūlo apdovanoti padėka.
Ką veikdavote laisvalaikiu,
kai buvote mokinė? Koks buvo
mėgstamiausias užsiėmimas?
Mokydavausi per pamokas, todėl namuose reikėdavo tik sąžiningai atlikti namų darbus, todėl
turėjau daug laisvo laiko. Mėgdavau skaityti knygas, bet tai daryti
labiausiai mėgau naktį. Buvau
tikras gamtos vaikas: po lietaus
šokinėdavau balose, žaisdavau
pievoje netoli namų. Daug laiko leidau lauke su kiemo draugais ir
broliu, televizija nedomino, tik niekuomet nepraleisdavau „Labanakt,
vaikučiai“. Širdį skaudėdavo, jei nepažiūrėdavau šios šaunios laidos...
Ar dabar turite laisvo laiko ir kaip jį praleidžiate? Ar pasikeitė
mėgstama veikla nuo mokyklos laikų?
Dabar laisvo laiko beveik neturiu, ištisai atsiranda darbų, sunku atitrūkti nuo mokyklos. Tačiau savaitgalius stengiuosi paskirti sau – leidžiu laiką sode: turiu atskirą darželį ir jį labai prižiūriu. Tai man geriausias atsipalaidavimo būdas. Kaip ir mokyklos laikais, taip ir dabar
dažnai skaitau knygas, mėgstu suktis virtuvėje.
Vienu sakiniu apibūdinkite save.
Manau, kad esu nuoširdi ir gera... Čia jau pasigyriau... (šypsosi). Ir esu
nepataisoma optimistė!
Nuo 2008-ųjų Prienų rajono
savivaldybės Metų mokytoju
buvo išrinkti net penki gimnazijos mokytojai. Didžiuojamės
ir džiaugiamės su jais kartu
Mokytojo dienos proga.
Istorijos mokytoja ekspertė
Vilija Juodsnukienė 2012 metais buvo išrinkta Metų mokytoja.
Mokytojai linkime pasveikti!

Ar mokytojai laukia atostogų
arba savaitgalio taip pat
nekantriai, kaip ir mokiniai?
Manau, kad mokytojai to laukia
labiau negu mokiniai (juokiasi).
Kaip elgdavotės mokykloje, kai buvote mokinė? Ar buvote toji pavyzdingoji ar vis dėlto prikrėsdavote eibių?
Na, iš tikrųjų aš buvau pavyzdinga mokinė.
Papasakokite apie patį įsimintiniausią įvykį iš mokymosi laikų.
Manau, kad įsimintiniausias įvykis buvo, kai mes su visa klase važiavome į Sankt Peterburgą, kur mano bendraklasio tėtis dirbo ambasadoriumi. Ten mes buvome dvi savaites. Tuomet visai klasei buvo surengta
stovykla birželio mėnesį, kai buvo baltosios naktys.
Apibūdinkite save vienu žodžiu.
Energinga.
Kalbiname kūno kultūros mokytoją ekspertę Dalią Šklėriūtę,
2009-aisiais išrinktą Metų mokytoja.
Kaip elgdavotės mokykloje,
kai buvote mokinė? Ar buvote
toji pavyzdingoji?
Na, supranti, mes buvom truputėlį kitokie, nei dabartiniai moksleiviai – mes nebėgom iš pamokų
(šypsosi). Na, o per pamokas visko buvo, negaliu sakyt, kad mes
buvom idealūs.
Ką veikiate laisvu laiku, po
mokyklos?
Jeigu tai yra ruduo, tai pirmiausia, ką darau, grybauju. Taip pat mėgstu
važinėti automobiliuku po šalį, ieškau naujų, dar nematytų vietų, noriu
pažinti Lietuvą.
Ar mokytojai laukia atostogų arba savaitgalio taip pat nekantriai,
kaip ir mokiniai?
Oi, sunkus klausimas... Aš manau, kad taip. Bet asmeniškai aš per
atostogas pasigendu ir darbo, to buvimo su vaikais.
Papasakokite apie patį įsimintiniausią įvykį iš mokymosi laikų.
Na, mes mokykloje buvom labai geri ir nėra ką labai įsiminti. Turbūt
vienas įsimintiniausias įvykis, kai buvau mokinė, buvo mokinių komandos paruošimas varžyboms. Mokytoja įpareigojo pačiai susirinkti
komandą ir ją paruošti, tai buvo labai didelė patirtis man.
Apibūdinkite save vienu žodžiu.
Keliautoja.
Kalbiname 2013 metų Lietuvos Respublikos Metų mokytoją –
muzikos mokytoją ekspertę Romą Ruočkienę. Ją gimnazijos metodinė taryba siūlo apdovanoti padėka.
Ką veikdavote laisvalaikiu,
kai buvote mokinė? Koks buvo
mėgstamiausias užsiėmimas?
Kai buvau mokinė, eidavau su
tėte remontuoti mašinos (žiauriai
įdomu būdavo), skaitydavau knygas. Bet laisvalaikio nebuvo itin
daug, nes visada ką nors reikėdavo veikti: mokykla, muzikos mokykla, namuose įvairios ruošos
užtektinai buvo. (nukelta į 4 p.)
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(atkelta iš 3 p.) Ar dabar turite laisvo laiko ir kaip jį praleidžiate?
Dabar mano gyvenimas susideda iš aktyvaus poilsio ir pasyvaus.
Savaime aišku, kad mano darbas dažnai būna aktyvus poilsis, na o
nuo įspūdžių, euforijos, nusivylimo ir kitokių stiprių jausmų išsivaduoti padeda pasyvus: buvimas namuose (nesitikėjau, kad kada
nors patiks pabūti vienai, nors... tikriausiai, kad nenutrūktų mokyklinio triukšmo stažas, – vis įsijungiu televizorių). Jei turėčiau galimybę – keliaučiau. Tai užkrečiama ir, pasirodo, visam gyvenimui.
Vienu sakiniu apibūdinkite save.
Esu ta, kuri pirmoje choro repeticijoje bando išgirsti muziką, kuri
tiki, kad kiekvienas gali dainuoti, kuri viliasi, jog muzika išgelbės
pasaulį, ir kuriai patinka kartais iškrėsti kokią nors „šunybę“

„Žiburio“ mokytojai dirba savo svajonių darbą

Artėjančios Mokytojo dienos proga „Žiburio“ gimnazijos mokytojams uždavėme klausimą: jei dar kartą galėtumėte rinktis profesiją, ar tai būtų mokytojo profesija?
Matematikos mokytoja Jurgita Tamošiūnienė. Ne, dar kartą mokytojo profesijos nesirinkčiau, nes kuo ilgiau dirbu mokykloje, tuo labiau
noriu atsukti laiką atgal ir galbūt pasirinkti medicinos sritį.
Lietuvių kalbos mokytoja Rūta Pūrienė. Taip, nes man patinka
dirbti šį darbą, o tarp jaunų žmonių ir pati jaučiuosi jauna.
Geografijos mokytoja Vilma Maliaukienė. Tikrai taip, nes nuo pirmos klasės svajojau apie šią profesiją.
Tikybos mokytoja Jūratė Liubamirskaitė. Labai sunkus klausimas... Na, galbūt nesirinkčiau mokytojo profesijos, o tapčiau misioniere, nes galima daug keliauti ir daugiau pamatyti.
Fizikos mokytojas Vydmantas Petraška. Taip, tai būtų mokytojo
profesija, nes tai tikriausiai geriausia profesija.
Informacinių technologijų mokytoja Marija Plauskaitė. Ne, rinkčiausi ką nors susijusio su ekonomika. Na, kažką su žemiškais skaičiais.
Dailės mokytoja Ilona Rasimavičienė. Taip, manau, rinkčiausi šią
profesiją.
Matematikos mokytojas Alvydas Pranskevičius. Rinkčiausi šią
profesiją, nes man tiesiog patinka dirbti su vaikais.
Anglų kalbos mokytoja Danutė Kazlauskienė. Taip, tikrai tai būtų
mokytojo profesija, nes darbas su jaunais žmonėmis yra įdomesnis ir
įvairesnis, nors, kaip ir kiekviename darbe, kartais pasitaiko sunkumų.

Kalbino Eglė Zujūtė ir Liucija Ališauskaitė

Sukit sukit galveles
Įminkite mįsles. Mįslių įminimų pirmas raides įrašykite į
lentelę ir perskaitykite du atbulai parašytus žodžius.
1. Dvi mergaitės viską apšviečia.
2. Guli lenta amžinai šlapia; nors
šlapia būna, bet niekad nepūna.
3. Turi dyglių, turi spyglių, išsiskėtęs tartum skėtis.
4. A ir B atsisėdo palubėj. A nupuolė, B prapuolė, kas dar liko
palubėj?
5. Gardus, saldus, lėkštėn nepadedamas.
6. Gyvena be kūno, kalba be liežuvio, visi jį girdi, bet niekas nemato.
7. Mažas būdamas į keturias dūdas pučia, o užaugęs šlaitais vaikščioja.
8. Mažas namelis pastatytas, žiemą ir vasarą atidarytas.
9. Striksi zuja takučiu su geltonu švarkučiu.
10. Paurava kamarėlė – nei durelių, nei langelių.
11. Šuo prie dviejų ežerėlių tupi.
12. Karvelis burkuoja, o žvirbliai klausosi.
13. Auglus medelis, jame žavus namelis, viduj čypsi vaikeliai.
14. Panešti galima, bet suskaičiuoti negalima.

Adrijana Urbietytė

Gimnazistai prisimena savo pirmąją mokytoją
Karolina Liepaitė. Alma Liutkienė buvo mano pirmoji ir geriausia
mokytoja! Tai ji mane paskatino dalyvauti skautų veikloje, dainuoti.
Liucija Ališauskaitė. Mano pirmoji mokytoja lydėjo mane dar žengiant mažais, nedrąsiais žingsneliais, išmokė pagrindinių dalykų, taisė
pirmąsias klaidas, mokė ne tik rašyti ir skaityti, bet ir skatino mane kaip
asmenybę siekti kuo daugiau... Ji visuomet išliks atmintyje, kaip ir kiekvienam vaikui jo pirmoji mokytoja.
Nežinomoji. Mano pirmoji mokytoja buvo pagyvenusi, tačiau be galo
linksma, ji mėgdavo pajuokauti, kad paskambins tėvams, jeigu nedarysim namų darbų, mėgdavo skaityti liūdnas istorijas visai klasei. Kaip
ir kiekviena mokytoja, turbūt, nemėgdavo, kai triukšmaudavom per
pamokas ir jos neklausydavom. Dažnai organizuodavom klasėje eilėraščių konkursus.
Karina Pūslytė

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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