Prienų „Žiburio“ gimnazija
Vilija Juodsnukienė – Metų mokytoja

Laukia „Pragaro

mokytojais.
Kas Jus labiausiai džiugina
Jūsų darbe?
Geri tarpusavio santykiai su mokiniais ir bendradarbiais, nes esu
tikra, kad tik taip galima daug pasiekti. Be abejo, malonu ir tai, kad
mane išrinko Metų mokytoja, tai
tarsi mano darbo įvertinimas.
Koks, Jūsų nuomone, mokytojas neturėtų būti?
Manau, jog mokytojas neturėtų
būti piktas, be humoro jausmo ir
nemylėti mokinių. Tačiau dauguma „blogybių“ priklauso nuo
požiūrio.
Ačiū už pokalbį.
Eglė Peleckaitė

Pirmokai laukia jau tradicija tapusių savo krikštynų, todėl prieš
akis – vyresnėlių paruoštos sunkios užduotys, kurios toli gražu
nebus lengvos ir malonios. Kaip
ir kiekvienais metais, jas rengia
GMS. Šiais metais gimnazijos
mažiausiųjų laukia „Pragaro ratai“, kupini netikėtumų ir netradicinių išbandymų. Organizatoriai
įspėjo, jog jūsų tinginiavimas nuo
šio penktadienio baigia! Norint
tapti lygiaverčiais gimnazistais,
teks apsilankyti ir stoti į akistatą
su netikėtumais „Pragaro ratuose“.
Jūsų sužadintas smalsumas bus
numalšintas jau šiandien, nes
krikštynų ceremonija vyks po pamokų. Tikimasi, kad nepabūgsite
ir gausiai dalyvausite svarbiausiame Jums renginyje, o po jo galėsite drąsiai ir užtikrintai pasakyti:
esu tikras žiburietis.
Tautvydas Vencius

Norėtume sugrįžti dar kartą

Mokytojams – kelionė po pasaulį
Ievos Ališauskaitės nuotr.

Mokytojų dieną vieni mokiniai į mokyklą
skubėjo nešini gėlėmis, kiti tiesiog su geru
žodžiu mokytojams. Mūsų gimnazijoje pamokas vedė ketvirtokai, o mokytojai pailsėjo ir džiaugėsi mokinių gražiais žodžiais ir
linkėjimais.
Po pamokų aktų salėje pagerbti ir pasveikinti buvę ir esami Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos mokytojai. Mokytojai buvo pakviesti į
kelionę po pasaulį: klausėsi gimnazijos choro atliekamų įvairių tautų dainų, grožėjosi
temperamentingais šokiais.

ratai“

Spalio 15 – 21 dienomis mūsų
gimnazijoje vyko Comenius
projekto AREE 2011-2013 susitikimas. Mokykloje svečiavosi
mokinių ir mokytojų delegacijos
iš penkių Europos valstybių: Ispanijos, Italijos, Norvegijos, Prancūzijos ir Vokietijos.
Kalbiname šio projekto koordinatorę chemijos mokytoją
Džiugintą Gaigalienę.
Koks šio projektinio susitiki-

Kalbiname matematikos mokytoją Ziną Dobilienę.
Kaip Jums pavyksta visada
išlikti tokiai linksmai ir energingai?
Na, tikriausiai dėl to, kad gyvenu
pagal formulę: E + O ≈ S.
E (energija) – vitaminas iš prigimties.
O (optimizmas) – išmokė gyvenimas.
S (sėkmė) – su ja būna visaip…
Ačiū už pokalbį.
Paulina Jančytė
mo tikslas?
Šio projekto tema – oro taršos,
kurią sukelia iškastinio kuro naudojimas, tyrimas. Todėl šio projektinio susitikimo pagrindinis
tikslas buvo kuo daugiau teoriškai
bei statistiškai sužinoti apie oro
taršą ir praktiškai, t.y. biologiniais, cheminiais bei fiziniais metodais, ją ištirti.
Ar sunku buvo suorganizuoti
šį susitikimą? Ar pavyko įgyvendinti visus sumanymus?
Viską, ką planavom, padarėm ir
visas idėjas įgyvendinome.
(nukelta į 2 psl.)
Silvijos Žemaitytės nuotr.

Visiems mokytojams linkime kantrybės,
jėgų, stiprybės
ir gerų mokslo
metų!
Justina Kleizaitė

Interviu vienu klausimu. Optimizmo išmoko gyvenimas!
Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Emilijos Pavlavičiūtės nuotr.

Džiaugiamės ir sveikiname
Metų mokytoja išrinktą mūsų
gimnazijos istorijos mokytoją
Viliją Juodsnukienę.
Ar Metų mokytojos titulas
Jums buvo netikėtas?
Iš tiesų, taip. Vien tai, kad buvau
pasiūlyta kandidate į Metų mokytojos titulą, mane pakankamai
nustebino.
Kaip manote, kodėl Jus labai
vertina ir Jūsų kolegos, ir mokiniai?
Na, net nežinau, ar esu labai vertinama, tiesiog visada stengiuosi
sąžiningai atlikti savo darbą. Be
to, manau, kad tikrai yra ir daugiau mokytojų, vertų tapti Metų
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Rajone:
Rudens krosas:
I v. – I. Šukevičiūtė (I kl.), T. Pagirys (II kl.), M. Blaževičius (III
kl.).
II v. – D. Ivanauskas (I kl.).
III v. – E. Paužaitė (I kl.), G. Černevičiūtė (III kl.), E. Stravinskas
(I kl.).
„Mokytojo dienos“ regata:
III v. – „Žiburio“ gimnazijos komanda.
Rudens futbolo turnyras „Rūdupio taurė 2012“:
II v. – gimnazijos vaikinų komanda.
II v. – gimnazijos merginų komanda.
Sveikiname!

Mobilioji bioklasė „Žiburio“ gimnazijoje!

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Kalbiname projekto dalyvius.
Ko tikėjaisi iš šio projekto?
Celeste (17 m., Italija). Pažinti
Lietuvą, pagerinti anglų kalbos
įgūdžius.
Helle (14 m., Norvegija). Tikėjausi sutikti naujų žmonių, susirasti naujų draugų bei pažinti Lietuvos kultūrą.
Amanda (16 m., Prancūzija).
Norėjau susitikti su Kristina, nes
prieš tai šio projekto dėka ji buvo
atvykusi į Prancūziją. Taip pat norėjau sužinoti daugiau apie Lietuvą, oro taršą.
Viktorija (15 m., Lietuva). Susirasti naujų draugų, įgauti bendravimo anglų kalba patirties. Manau, man tai įgyvendinti pavyko.
Saverio (17 m., Italija). Sužinoti daugiau apie Lietuvą, aplankyti
gražiausias jos vietas. Be to, norėjau susirasti naujų draugų.
Benedikt (17 m., Vokietija). Pažinti jaunus žmones iš įvairių Europos šalių.
Ugari (16 m., Ispanija). Pagerinti anglų kalbos žinias, pabendrauti
su paaugliais iš kitų šalių.
Kokį įspūdį paliko Lietuva?
Celeste. Čia labai griežtos taisyklės, ypač dėl rūkymo. Lietuviai
labiau organizuoti. Jūsų mokykla
labai didelė, jauki, o pati Lietuva
nuostabi. Tikėjausi, kad lietuviai
nebus tokie svetingi, mieli, todėl

buvau maloniai nustebinta.
Helle. Graži šalis, turinti daug
senoviškų pastatų. Žmonės mieli,
draugiški.
Saverio. Lietuvos labai graži
gamta, todėl man primena salą,
iš kurios mes atvykome. Oras
šiek tiek per
šaltas, o kai
kuris maistas
pasirodė keistas, nevalgomas.
Amanda.
Įdomi šalis.
Tiesa, pasirodė keista,
kad lietuviai
per pusryčius
valgo mėsą ir
kad kapinės taip arti prie gimnazijos.
Benedikt. Manau, šalis graži ir
ji man patiko, bet daugelis namų
labai seni, primena Sovietų Sąjungą.
Ugari. Lietuvos kultūra panaši
į Ispanijos. Šios šalys labiausiai
skiriasi tuo, kad mano šalyje žmonės nevengia tavęs užkalbinti,
pasisveikinti, jie yra šiek tiek drąsesni ir atviresni.
Ar norėtum atvažiuoti į Lietuvą dar kartą?
Helle. Tikrai taip, nes čia gyvena
labai mieli žmonės.
Amanda. Norėčiau sugrįžti, aplankyti lietuvius draugus ir patirti
tai, ko čia, viešėdama vos savaitę,
dar nespėjau.
Celeste. Žinoma, nes čia puikiai
praleidau laiką ir Lietuva man primena mano šalį. Čia gali mėgautis
ramybe.
Benedikt. Kodėl ne? Man patiko Lietuva, dar norėčiau pamatyti
Baltijos jūrą.
Ugari. Taip, pamilau Lietuvą.
Kraštovaizdžiai čia nuostabūs ir,
mano manymu, Lietuvoje puiki
vieta kurti savo namus.
Saverio. Norėčiau, bet tik tuomet, kai oro temperatūra būtų
aukštesnė.
Ačiū už pokalbį.
Jovita Kelmonaitė
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Silvijos Žemaitytės nuotr.

Silvijos Žemaitytės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)
Nors darbo buvo įdėta daug, tačiau nepajutau labai didelių sunkumų. Įdomumas atpirko visą
darbą.

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Spalio 3 dieną gimnazijos abiturientai turejo puikią galimybę
susitikti su „Mobiliąja bioklase“,
kuri supažindina moksleivius su
naujausiais gyvybės mokslų laimėjimais. Šį projektą įgyvendina
bendrovė „Thermo Fisher Scientific“ ir VU. Laboratorija aprūpinta modernia daugiau kaip 130
tūkst. litų vertės moksline „Thermo Fisher Scientific“ įranga.
Mokiniams buvo skaitomos
mokslo populiarinamosios paskaitos, atlikti apmokymai, kaip
elgtis su moksline įranga, moksleiviai patys atliko pažintinius
mokslinius eksperimentus, vyko
eksperimentų aptarimai ir kitos
diskusijos.
Šis projektas buvo puiki gali-

mybė trumpam pabūti mokslininku, tad ar susidomėjote šia
sritimi?
Ieva Kišonaitė. Taip, susidomėjau, nes būtent čia pamačiau tai,
ką mato mokslininkai.
Karolina Mačiulytė. Manau,
mokslininko darbas labai įdomus
– kasdien gali atrasti vis kažką
naujo. Tačiau ši profesija ne man.
Laura Giniūtė. Aš jau seniai
buvau susidomėjusi šia veikla, o
„Mobilioji bioklasė“ padėjo pagilinti žinias.
Jovita Kelmonaitė. Taip, nes
visa mokslinė medžiaga buvo pateikta vaizdžiai, mokiniai patys
galėjo atlikti įvairius tyrimus bei
susipažinti su būsimaisiais mokslininkais.
Kokius įspūdžius paliko „Mobilioji bioklasė“?
Ieva. Teigiamus – pas mus atvyko labai šauni ir linksma komanda, turėjome galimybę dirbti su
profesionalia įranga ir, be abejo,
atlikti įdomius eksperimentus.
Karolina. Labai gerus. Viskas
naujoviška, modernu ir dar mobilu. Kolektyvas taip pat labai malonus ir draugiškas.
Laura. Labai gerus. Buvo įdomu pasikalbėti su studentais apie
specialybes. Pirmą kartą pamačiau DNR ir dirbau su cheminiais švirkštais.
Jovita. Puikius, neišdildomus.
Kas buvo įdomiausia?
Ieva. Viskas
buvo labai įdomu, todėl negalėčiau kažko
išskirti.
Karolina. Įdomiausia buvo
pamatyti DNR.
Niekada iki šiol
gyvenime nesu
to mačiusi.
Laura. Man
įdomiausia buvo ištirti ir diagnozuoti žmogaus ligą.
Jovita. Įdomiausia, žinoma,
buvo pačiai atlikti tyrimus ir pamatyti tikrą DNR molekulę!
Ką naujo išmokote?
Ieva. Naudotis mokslininkų darbo įrankiais ir atlikti mums neįprastus eksperimentus.
Karolina. Dirbti su automatine
pipete.
Laura. Nieko naujo lyg ir neišmokau, tiesiog prisiminiau tai,
ką mokėjau, ir truputį pagilinau
žinias.
Jovita. Išmokau naudotis moksline įranga.
Ačiū už pokalbį.
Dalia Petkevičiūtė
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Klasės langas. Draugiškiausia pirma klasė
Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos Ib klasės mokiniai pradėjo mokslo metus
naujoje mokykloje šiek tiek nedrąsiai. Visgi nauja aplinka, nauji žmonės, klasės draugai. Susipažinome su naujais mokytojais ir savotiškomis jų taisyklėmis pamokų metu. Gimnazijoje kai kurie mokytojai ypač
geba sudominti nors ir nelabai mėgstamu dalyku.
Dabar mokykloje jaučiamės žymiai drąsiau, nebijome reikšti savo
nuomonės. Netgi gavome draugiškiausios pirmos klasės titulą. O kaip
bus toliau – dar pamatysim...
Simona Juočytė
Literatūros pamokos kitaip...

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Diskusija su rinkiminės agitacijos prieskoniu
Spalio 10 dieną keturi mūsų gimnazijos mokiniai dalyvavo Prienų
kultūros ir laisvalaikio centre vykusioje Savivaldos dienai skirtoje
diskusijoje su Prienų rajono savivaldybėje iškeltais kandidatais
į LRS. Kandidatai kalbėjo apie
jaunimo politiką, partijas, išsakė
savo nuomonę apie priemones,
kurių reikėtų imtis mažinant jaunų emigrantų skaičių ar mokestį
už studijas universitetuose.
Išklausėme kandidatų pasisakymų, komentarų, tačiau buvo ir
taip, kad nesulaukėme tikslių atsakymų į savo klausimus – vietoje
jų girdėjome rinkimines agitacijas. Džiugu, kad, mūsų paskatinti,
kandidatai ėmė atidžiau įsiklausyti į klausimus ir atsakinėti konkrečiau.
„Savivaldos diena buvo puiki
galimybė susitikti ir gyvai pabendrauti su mūsų rajono kandidatais
į Seimą. Politiko darbas nėra len-

gvas, todėl puikiai juos suprantu
ir pateisinu jų norą kuo daugiau
pasakyti ir pasireikšti. Viliuosi,
kad tokios diskusijos su jaunimu bus organizuojamos dažniau,
ne tik prieš rinkimus, o kalbos ir
pažadai taps konkrečiais darbais,
padėsiančiais pamatus mūsų ateities gyvenimui bei naujosios kartos valdžiai,“ – sako gimnazistas
Tautvydas ir mokyklos prezidentė
Greta.
„Diskusija, man buvo gan įdomi.
Tačiau nepatiko politikų reklama
ir per dideli išsiplėtimai, atsakant
į klausimus, nekonkretumas. Įgijau naujų patirčių ir esu patenkinta, kad dalyvavau,“ – paantrina
trečiokė Paula.
Manome, kad ši diskusija buvo
naudinga tiek mums, mokiniams,
tiek kandidatams, kurie įgavo patirties bendraudami su jaunimu –
naująja karta.
Emilija Pavlavičiūtė, GMS narė

Konstitucijos egzaminas

mininkauja Konstitucinio Teismo
teisėjas, narių. Šiam vertinimui
Vilniuje siunčiami darbai tų mokinių, kurie teisingai atsakė bent
į 15 testo klausimų. Antrajame
etape geriausiai pasisekė mūsų
gimnazijos vaikinams T. Kisieliui

Šiemet Konstitucijos egzamine
dalyvavo maždaug 7 tūkst. daugiau nei pernai dalyvių. Egzaminas buvo organizuojamas apie
pusėje tūkstančio Lietuvos mokyklų.
Mūsų gimnazijoje dalyvavo beveik dvigubai daugiau mokinių
nei pernai – apie šimtą. Pirmajame etape spalio 4 d. mokiniams
teko atsakyti į 30 testinių klausimų. Į antrąjį etapą pateko mokiniai teisingai atsakę į 25 klausimus. Mūsų mokykloje geriausiai
sekėsi III klasės mokiniams: Gretai Aleksynaitei, Rimantei Celiešiūtei, Tomui Kisieliui, ir IV klasės mokiniui Tautvydui Venciui.
Šie mokiniai iškovojo teisę dalyvauti antrajame etape, kurio
metu buvo pateikta 20 klausimų:
19 testinių ir vienas atviras, tad
dalyviams atsakymą į šį klausimą
teko sugalvoti patiems. Atviras
klausimas vertinamas Vilniuje,
specialios komisijos, kuriai pir-

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Lietingą spalio 17 dieną
su lietuvių kalbos mokytojomis Rūta Pūriene ir
Danute Padvelskiene išvykome į Kauną. Mūsų
tikslas buvo trečiadienio
pamokas praleisti kitaip apsilankyti rašytojų Juozo
Tumo–Vaižganto ir Maironio namuose, pažinti juos
ne tik iš vadovėlių... Ir dar
žinojome, kad negali vadintis lietuviu, kol nematei
Čiurlionio paveikslų.
Pirmoji netradicinė pamoka buvo apie Vaižgantą, nacionalinio lietuvių
charakterio žinovą, „deimančiukų“ ieškotoją. Bute – muziejuje pamatėme, kaip kukliai rašytojas gyveno, matėme ir jo rankraščius, apie jo
asmenybę, kūrybą, darbus ir gyvenimą vaizdžiai papasakojo šaunus gidas. Turėjome galimybę perskaityti rankraštinį eilėraštį apie Birštoną,
mat rašytojas ten dažnai lankėsi (aišku, važiuodavo per Prienus). Iš gido
sužinojome, kad Vaižgantas dirbo 27-iose visuomeninėse organizacijose, įkūrė draugiją „Lietuvai pagražinti“. Dirbo, aišku, be jokio atlygio
(pats yra sakęs, kad galėjo sukaupti daug turtų), visus uždirbtus pinigus aukojo vargšams, mokykloms ir visiems, kas prašydavo pagalbos,
nesitikėdamas atgauti. Vaižgantas manė, kad būtina padėti visiems, nes
ubagai siųsti Dievo patikrinti žmonių gailestingumą.
Antroji pamoka buvo Maironio namuose. Maironio vardas neatsiejamas nuo tėvynės meilės, patriotizmo ugdymo, jis vadinamas tėvynės
meilės dainiumi. Žavėjomės gražiais namais, kuriuose daug jo portretų.
Pasirodo, jo namuose lankėsi daug įžymių ir įtakingų Lietuvos žmonių
(yra išlikę apie 600 vizitinių kortelių), jam rūpėjo, kad jo svečiai būtų
laimingi, todėl net staliukas puošniame laukiamajame pasagos formos.
Mus nustebino ir tai, kad viename kambary ir pultas, prie kurio poetas
rašė eiles, atsisukęs į tekančią saulę, ir kortų stalelis... Sužinojome, kad
Maironis nebuvo išrankus valgiams, tačiau labai nemėgo kopūstienės.
Negalėjom nesijuokti išgirdę, kad dar ir dabar laukiamajame yra jo
puošnios lazdos, kurios tuo metu buvo labai madingos, o Maironiui jų
reikėjo tik dėl įvaizdžio...
Paskutinė pamoka vyko M.K. Čiurlionio dailės galerijoje. Iš pradžių
klausėmės M.K. Čiurlionio, dailininko ir kompozitoriaus, žymiausio
20 a. lietuvio menininko, muzikos, pagal kurią yra nutapęs 250 paveikslų. Paveikslais menininkas siekė įminti būties paslaptis, sukūrė savitą
simbolizmo variantą, ryškiai išsiskiriantį Europos meno kontekste. Apstulbino tai, kad M.K. Čiurlionis nutapė tiek daug paveikslų per 8-erius
metus, aišku, kad tai titano darbas. Gaila, kad jo paveikslai vis blunka
ir laikui bėgant gali prarasti savo spalvas, todėl muziejaus darbuotojai
suka galvas, kaip išsaugoti M.K.Čiurlionio paveikslus.
Daug sužinoję ir atradę, kupini įspūdžių grįžom namo. Ir tikrai žinom,
kad tokios netradicinės literatūros pamokos yra ne tik naudingos, bet ir
labai smagios.
Karolina Rasimaitė, Gerda Viselgaitė, Greta Karpuškaitė
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ir T. Venciui, kurie įvykdė egzamino normatyvą (15 klausimų).
Tolesnis darbų vertinimas vyks
Vilniuje.
Džiugu, jog šis egzaminas, kurį
organizavo visos trys istorijos
mokytojos, sulaukia vis daugiau
dėmesio mūsų gimnazijoje.
Tautvydas Vencius
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Šypsenų diena. Visi linksmintųsi, nebūtų nei vieno liūdno. Stengtumėmės pralinksminti net ir pačius liūdniausius žmogiukus. Giedrė
Bandelių diena. Pertraukų metu galėtų būti rengiami įvairūs žaidimai
ir užduotys, kurių laimėtojai būtų apdovanojami bandelėmis. Evaldas
Kultūrų diena. Mokytojai galėtų supažindinti su kitomis kultūromis.
Po pamokų aktų salėje galėtų vykti spektaklis šia tema. Sandra
Filmų diena. Koridoriuose arba kabinetuose galėtų rodyti trumpametražius filmus. Silvija
Pagalbos vaikams diena. Būtų galima sudėti dėžes ir, kaip jau kažkada buvo padaryta, rinkti nereikalingus žaislus. Irmida ir Karolina
Šlepečių diena. Kiekvienas į mokyklą turėtų ateiti su savo pačiomis
gražiausiomis ir patogiausiomis šlepetėmis! Simona
Muzikos diena. Pertraukų metu būtų leidžiama muzika, o vietoj
skambučio galėtų skambėti kokia nors įdomi melodija. Viktorija
Ačiū už idėjas.
Paulina Jančytė

Į mokyklą – ir motoroleriu

Dalis mūsų moksleivių į mokyklą
atvyksta su motoroleriais. Pakalbinome keletą iš jų.
Ar patogu važinėti?
Aivaras. Bent jau man tai labai
patogu. Aivaras. Taip, patogu,
nes minkšta sėdynė. Karolis. Jo,
labai. Lukas. Taip, be abejo.
Kiek kainuoja šis malonumas?
Aivaras. Jei važiuoji daug, tai
brangu. Daug benzino jis neima.
Aivaras. Pats motoroleris ne iš
pigiausių, bet kuras ir visokie
menkniekiai daug pinigų kainuoja. Karolis. Jei tik į mokyklą, tai
dviem savaitėms apie 20 Lt. Lukas. Daugiau pinigų reikalauja jo
priežiūra.
Ar dažnai stabdo policija?
Aivaras. Taip, dažnai. Aivaras.
Stabdo labai retai, per sezoną porą
kartų. Karolis ir Lukas. Retai, šį
sezoną buvo sustabdę porą kartų.
Ačiū už pokalbį. Gero kelio!
Gintarė Kazlauskaitė

Emilijos Pavlavičiūtės nuotr.

Šiais metais penktą kartą vyko
„Mokytojų dienos“ regata. Regatos iniciatoriai – buvęs gimnazijos direktorius A. Aldakauskas
ir verslininkas A. Stašaitis. Šiemet regatoje dalyvavo Veiverių,
Jiezno, Birštono, „Žiburio“ gimnazijos mokinių ir mokytojų komandos, jungtinė savivaldybės ir
sveikatos biuro komanda „Irklai
valdo“, buvo varžomasi 4 km
distancijoje. Mero taurę laimėjo
Jiezno gimnazijos komanda.
Kalbiname mokytojus.
Kodėl dalyvaujate „Mokytojų
dienos“ regatoje?
Dalia Šklėriūtė. Ketverius metus buvau dalyvė, šiemet – organizatorė. Dalyvaut labai patinka,
nes mėgstu šią sporto šaką. Tai
ir ištvermės, jėgos lavinimas,
buvimas gryname ore, sveikatos
gerinimas ir mokymasis dirbti komandoje. Tai viena aktyvaus poilsio forma, manau, labai svarbi.
Vydmantas Petraška. Labai
patinka joje dalyvauti, nes grynas
oras, nuostabi gamta ir šaunūs irkluotojai.
Ačiū už pokalbį.
Smagu, kad mus paremia laikraštis „Krašto vitrina“ ir kiti.
Gintarė Kazlauskaitė

Prienų „Žiburio“

gimnazijos laikraštis
Adresas: J.Basanavièiaus g. 1, 4340 Prienai.
Tel.: (8~319) 52430.
www: http://ziburys.prienai.lm.lt
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Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Jeigu aš organizuočiau
akciją, tai būtų…

Mokytojams patinka irkluoti
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Prienų „Žiburio“ gimnazija

Vytautas Trakymas
***
Tave matau aš stovinčią nakty...
Manoji mūza, tu brendi.
Brendi per rūką, rasą,
Krintančią ant pilnaties nušviesto
tako.
Brendi tu link manęs,
Tačiau sustoji.
Sustoji ir užgęsta mėnuo
Ir tavo akys tamsoje užgęsta.
Ar pamatysiu dar tave, manoji
mūza?
Ar dar žibės tavoji šypsena?
Ar dingsi tu su mėnesiena, ar liksi tamsoje?

Sukurti norisi kažką:
Pavasarį, tave.
Tave tarp žiedlapių lelijos,
Tarp nežinios ir nerimo,
Tarp sielos paslapčių.
Alsuoti tau žodžius ir pažadus,
Žadėti amžinybėje paskęst,
Mylėti priešą ir nekęst tavęs...
Kam pažado nekęst,
Jei širdį meilė spaudžia
Ir veržias žodžiai tie jausmais…
Patvinsta akys, kai matau tave,
Tave šešėlių glėbyje.
Glėby šešėlių, smaugiančių mane,
Neleidžiančių ištart: „Myliu tave“…
***
Popieriuje išlietas rašalas, plunksna rankoje -----Laiškas tau.
Žodžiai, žodžiai, žodžiai…
Stiklinėje skęstanti viltis –
Mirtis mus išskirs.
Tyla muzikoje, klausyk…
Girdi? Šnabždu žodžius.
Tau šnabždu, ar tu girdi?
Klausyk, kaip kalba nebylys,
Matyki aklojo pasaulį.
Paleisk, paleisk balandį skristi,
Pakeisk save…

Išspręskime laiptažodį

KLAUSIMAI
1. Konstitucijos egzamino II etapo nugalėtojas, IV kl. mokinys.
2. Comenius projekto ,,Alternatyvūs energijos šaltiniai ir aplinka“
koordinatorė gimnazijoje.
3. Italijos miestas, iš kurio gimnazijoje svečiavosi Comenius projekto ,,Aree“ dalyviai.
4. Prienų rajono rudens kroso I
vietos laimėtojas.
5. Vieta, kurią šiemet Mokytojų
dienos regatoje užėmė gimnazija.
6. Vieta, kurioje Mokytojų dieną
buvo galimybė pailsėti ir atsipa-

laiduoti.
7. Žaidimas, kurį žaidė per Mokytojų dieną.
8. Gimnazijos vaikinų komandos
užimta vieta rudens futbolo turnyre.
9. Spalį į gimnaziją atvykusios
mobiliosios laboratorijos pavadinimas.
10. Mokytoja, kuri inicijavo mobiliosios laboratorijos atvykimą.
11. Konstitucijos egzamino II
etapo nugalėtojas, III kl. mokinys.
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