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Mieli mokytojai,

Švieskit save, švieskit kitus, švieskit taip, kaip turi
šviesti „Žiburys“!

Anot Viktoro Hugo ateitis –
mokyklos mokytojo rankose.
Todėl Jums linkiu ir toliau
iš rankų nepaleisti mūsų
ateities, linkiu Jums daug
kantrybės, laiko, kūrybingumo savo darbe. Linkiu
kuo geriausių įspūdžių ir
gražios Mokytojų dienos šventės!

Prienų „Žiburio“ gimnazijos
visi mokytojai šviečia taip, kaip
turi šviesti „Žiburys“. Turime
Lietuvos Respublikos metų
mokytoją Romą Ruočkienę.
Dažnai mūsų mokytojai tampa
Prienų rajono metų mokytojais:
Irma Šneiderienė, Dalia Šklėriūtė, Vilija Juodsnukienė, Zina
Dobilienė, Danutė Padvelskienė.
Šiemet, Gimnazijos tarybos Rasa Kučinskienė
pritarimu, Prienų rajono Metų
mokytojo nominacijai už pačius įvairiausius pasiekimus
buvo pasiūlytos puikiai visiems žinomos mūsų mokytojos
Vilija Gustaitytė, Rasa Kučinskienė ir Nijolė Šervenikaitė.
Jų darbai ir nuopelnai kalba
už mokytoją. „Salve“ komanda, linkėdama Mokytojoms
kuo gražiausios kloties, uždavė vienintelį klausimą: „Jei
laimėtumėte Metų mokytojos
rinkimus, kur išleistumėte pinigus?“
Rasa Kučinskienė, biologijos
mokytoja.
Pirmiausiai, kas šovė į galvą,
tai nusipirkti priemonių kabinetui, jį atnaujinti. O kitasVilija Gustaitytė
dalykas, kam norėčiau išleisti,
– tai palepinčiau savo šeimą ir vykčiau į kelionę, į pačią
nuostabiausią šalį – Prancūziją.

Domantas Milaševičius,
GMS prezidentas

Ir aš mažas buvau... Ir svajojau būti...
Jūratė Grybauskienė
Karlsonu, kuris gyvena ant stogo,
nes nuo stogo toliau matyti.
Roma Ruočkienė
Fėja dėl galimybės rankos mostelėjimu išspręsti nesutarimus, pykčius, blogos nuotaikos pasireiškimus. Užkrėsti visus gerumu bei
gebėjimu vaikiškai ir nuoširdžiai
pasiausti.
Artūras Juočiūnas
Katinu Leopoldu, nes jis vis
sakydavo: „Vaikai, gyvenkime
draugiškai“.
Vydmantas Petraška
Modestu Paulausku, nes, kai buvau mažas, jo žaidimas labai žavėjo. Tais laikais jis buvo vienintelis lietuvis, žaidęs tuometinėje
Sovietų Sąjungoje.
Jūratė Liubamirskaitė
Vaikystėje svajojau būti policininke, nes norėjau tvarkos.
Dabar taip pat labai mėgstu
tvarką. Dar maža būdama norėjau
tapti šokėja, neatsisakyčiau šios
svajonės ir dabar, bet jau per vėlu.
Irena Teišerskienė
Vaikystėj norėjau būti Egle žalčių
karaliene, nes ji turėjo daug vaikų
bei mylintį vyrą. Nors jos likimas
tragiškas, vis tiek jos gyvenimo
istorija mane žavėjo.

Olegas Batutis
Kai buvau mažas, svajojau būti
riteris. Turėti gražų, didelį žirgą,
blizgančius šarvus ir aštrų kardą,
kad galėčiau gelbėti visus nuskriaustuosius. Vėliau svajojau apie
kiek realesnes profesijas: lakūno,
kosmonauto, gaisrininko.
Petras Kačiušis
Vaikystėj buvau bravas vyras,
tad, kaip ir priklauso, norėjau būt
traktoristu, nes visai netoli mano
gimtinės buvo profesinė mokykla, kurioje buvo galima pasirinkti
traktorininko profesiją. Vėliau
norėjau tapti veterinaru, bet taip
išėjo, kad tapau mokytojas.
Audronė
Ramančuckienė
Vaikystėj mane labai žavėjo
farmacija, taip pat sekėsi chemija, tad norėjau būti vaistininke,
nes vaistinėse tik įėjus mane
užplūsdavo ir vis dar užplūsta
švaros jausmas bei malonus
vaistų kvapas.
Ilona Rasimavičienė
Kai buvau maža, buvau tikra, kad
tapsiu teisininke, nes teisininkai
gerai uždirbo. Vis dėlto įstojau į
Dailės akademiją.
Mintarė Klioklytė, Skirmantė Mazuronytė, Dominykas
Baronas

Vilija Gustaitytė, anglų kalbos mokytoja.
Esu įsitikinus, kad tikrai nelaimėsiu, nes yra vertesnių mokytojų. Bet kadangi taip primygtinai reikalaujat pasakyti, tai
greičiausiai praleisčiau savaitgalį su dukra. Aplankytumėme
Kauno pilį, Tomo Ivanausko
muziejų, o galiausiai pirktumėme daug knygų ir žaislų.

Nijolė Šervenikaitė

Nijolė Šervenikaitė, lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja.
Dalį tikrai išdalinčiau draugams ir tiems, kuriems labiausiai jų reikia. O likusią dalį išleisčiau pati, bet neišskirčiau
kažkokiam dalykui. Tiesiog leisčiau kaip ir kitus paprastus
pinigus.
Miglė Kazlauskaitė
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Apie Jus, mieli Mokytojai!

Mieli mokytojai!
Išsprendę kryžiažodį, įrašę nurodytas raides, užrašykite savo
vardą ir pavardę ant laikraščio.
Laikraštį prieš koncertą prie
aktų salės durų paduokite „ Salve“ žurnalistams.
Nugalėtojų laukia prizai!

Sveikiname
Horizontaliai:

1. Mūsų bendruomenės mama.
(Pavardė)
3. Moko „bravus“ vyrus. (Pavardė)
6. Šiais metais pakeitė įvaizdį.
(Pavardė)
10. „Žiburio“ hakerė. (Pavardė)
11. Seimūnė. (Vardas)
13. Niekada neturėjo auklėtinių.
(Pavardė)
14. „Vaikai, šiandien pasportuosim!“ (Pavardė)
15. Mokyklos žurnalistė.

(Vardas)
21. Mokyklos vokalas. (Vardas)
23. Amžino įšalo žemės
šeimininkė. (Pavardė)

Vertikaliai:

2. Niekuomet nevėluoja į pamokas. (Pavardė)
4. Ne tik sportuoja, bet ir dainuoja. (Pavardė)
5. Nauja „Žiburio“ bendruomenės narė. (Pavardė)
7. Turi mažiausiai pamokų.
(Pavardė)
8. Kūrybinga siela. (Vardas)
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9. Saugiausias mokytojas. (Pavardė)
12. Oksfordo seminaro dalyvė.
(Vardas)
16. „Žiburio“ madmuazelė.
(Pavardė)
17. Visada padėkoja už šypsenas.
(Vardas)
18. Jauniausia „Žiburio“ mokytoja. (Vardas)
19. Šiemet gavo naują kabinetą.
(Vardas)
20. Ledo ritulio fanė. (Pavardė)
22. Ekspedicijos po žinių šalį
vadovė. (Pavardė)
Laikraštį parengė Domantas Milaševičius, Skirmantė
Mazuronytė, Dominykas Baronas, Mintarė Klioklytė,
Miglė Kazlauskaitė, Liucija Ališauskaitė, Adrija Urbietytė.
Maketavo Rimgailė Brūzgaitė, Laura Bartuškaitė.
Konsultavo Levutė Karčiauskienė.

