Dirbti mylimą darbą

Mokslo metams pasiekus finišą, skubame pakalbinti direktorę
Irmą Šneiderienę. Pokalbis apie
pirmus vadovavimo metus, naujoves, problemas ir ateities planus.
Kaip spėjate dalyvauti įvairiuose renginiuose, dirbti mokytoja ir vadovauti gimnazijai?
Jei yra noras – vadinasi, spėsi
visur. Jei myli savo darbą – vadinasi, sugebėsi viską ir suderinti.
Kokie gimnazijos direktoriaus
darbo pliusai ir minusai?
Dirbdamas vadovo darbą, tu gali
realizuoti save kitaip, dirbi daugiau dėl kitų. Tu gali kažką pakeisti, įnešti naujų minčių, tu gali
įgalinti tave supančius žmones
įgyvendinti savo užmojus. Dar
vienas pliusas – nauji veidai, nauja patirtis ir iššūkiai. Pats darbas
yra labai dinamiškas, įvairiapusiškas, todėl man be galo įdomu
dirbti šį darbą. Minusas yra tai,
kad ne visi laikosi susitarimų, ir,
žinoma, ne visi mano, kad gimnazija yra ta vieta, kurioje turėtų
būti gera dirbti ir mokytis.
Kokie Jums buvo šie mokslo
metai?
Tai sunkūs ieškojimų ir atradimų
metai. Buvo sudėtinga, nes beveik
viskas nauja, tačiau atradau labai
daug. Pažinau kiek kitaip žmones,
su kuriais tenka dirbti.
Su kokiomis problemomis teko
susidurti šiais mokslo metais?
Didžiausia problema – mokinių
pamokų lankomumas, kita – uniformos dėvėjimas. Šiais metais
daug dirbo Vaiko gerovės komisija, klasių vadovai, kad mokiniai
kuo mažiau praleistų pamokų,

kitais metais bus griežtesni reikalavimai ir ryžtingesni sprendimai
dėl piktybiško pamokų nelankymo. Tvarka dėl uniformų taip
pat bus griežtinama: mokykla yra
vieta, kurioje mokiniai susirenka
mokytis, demonstruoti savo gebėjimus, žinias, o ne laisvalaikio,
kokteilių vakarėlių aprangą. Manau, kad viskam turi būti atitinkamas laikas ir vieta. Juo labiau, kad
uniformų kainos sumažėjo.
Kaip galėtumėte įvertinti
mokslo metų savo darbus ir pasiekimus?
Per šiuos metus labai daug pasiekti negalėjau, nes reikėjo ir
reikia dar daug ko išmokti. Didžiausias pasiekimas – laimėtas
tarptautinis mokinių mobilumo
projektas, taigi kitais mokslo metais penkios gimnazistės išvyksta
tris mėnesius mokytis į Langon
licėjų Prancūzijoje, o vasario mėnesį sulauksime trijų mokinių iš
Prancūzijos mūsų gimnazijoje.
Kokie ateities planai?
Įrengti gimnazijoje netradicinių
ugdymo aplinkų. Mokymą ir mokymąsi sieti su realiu gyvenimu,
kur dominuotų ne tik akademinis,
bet ir praktinis mokymas ir mokymasis. Mokiniai turėtų būtų
ugdomi visapusiškomis asmenybėmis, galinčiomis prisitaikyti
prie beprotišku greičiu kintančių
gyvenimo sąlygų.
Ko palinkėtute visam gimnazijos kolektyvui?
Saulėtos, šiltos, linksmos ir žaismingos vasaros.
Ačiū už pokalbį.
Jovita Kelmonaitė
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Laukiame trečiokų

Džiaugiamės, kad pagrindinio
ugdymo pasiekimų patikrinime
dalyvavo visi 99 mūsų gimnazijos mokiniai.
Smagu, kad lietuvių kalbos gebėjimai 2 mokinių įvertinti dešimtukais, net dvidešimties mokinių
– devintukais, 44 mokiniai išlaikė gerai (7 ir 8).
Matematikos žinios 9 mokinių
įvertintos dešimtukais, 9 mokinių
– devintukais, 30 mokinių išlaikė
gerai (7 ir 8).
Ateinančiais mokslo metais
III–IV klasių mokiniai mokysis pagal savo susidarytus IUP.
Planai gali skirtis dalykais, dalykų kursais ir moduliais.
Mokinys III ir IV klasėse per
dvejus mokslo metus turi mokytis ne mažiau kaip 8 ir ne daugiau kaip 13 mokomųjų dalykų.
Norime atkreipti dėmesį, kad yra
nustatytas maksimalus savaitinių
pamokų skaičius – 32 val., o mi-

nimalus – 28 val. Būsimi trečiokai ir ketvirtokai negali viršyti 32
val., o tie mokiniai, kurie kelia
sau mažesnius reikalavimus, privalo pasirinkti ne mažesnį negu
nurodytas valandų skaičių.
Primename privalomus dalykus: dorinis ugdymas (etika,
tikyba), lietuvių (gimtoji) kalba, užsienio kalba (anglų kalba),
matematika, socialiniai mokslai,
gamtos mokslai, menai ir technologijos, kūno kultūra.
Visiems privalomiems dalykams
A kursu skiriama papildomai 1
val. Todėl būsimiems trečiokams
A lygiu bus skiriama: lietuvių kalbai III ir IV klasėje – po 6 val. (III
klasėje bus tik A kursas), istorijai
ir anglų kalbai – po 4 val., matematikai – 5 arba 6 val., chemijai,
fizikai ir biologijai – po 4 val.
Smagu, kad būsimiems trečiokams pagal jų poreikius ir lūkesčius siūloma daug pasirenkamų
dalykų: užsienio kalbos (rusų,
vokiečių, prancūzų), geografija,
IT, ekonomika, braižyba, profesinės karjeros ugdymas, teisės
pagrindai, psichologija, augalai
interjere ir eksterjere. Taip pat
siūlomi 9 moduliai.
Kviečiame būsimus trečiokus
(vienuoliktokus) mokytis mūsų
gimnazijoje ir drąsiai rinktis savąjį individualųjį ugdymo planą!
Dėkojame direktorės pavaduotojai Daivai Sabanskienei už informaciją.

Savivaldybėje – gimnazijos savivaldos diena

Birželio 5–ąją grupė ,,Žiburio“ gimnazijos seimo narių ir
aktyvių mokinių apsilankė Prienų rajono savivaldybėje.
Turėjome galimybę susipažinti su savivaldybės darbuotojų, administracijos ir
mero darbu.
Mokiniai
pasirinko
po
vieną
savivaldybės administracijos
struktūrinių
padalinių
skyrių,
(nukelta į 2
psl.)
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(atkelta iš 1 psl.)
kuriame praleido visą pusdienį.
Iš arti susipažinome su savivaldybės tarnautojų, darbo specifika,
gyventojų ir miesto aktualiausiomis problemomis. Turėjome
puikią galimybę įsitikinti, koks
nelengvas, atsakingas ir daug
kantrybės reikalaujantis mero ir
visų administracijos darbuotojų
darbas.
Po pietų susirinkome savivaldybės didžiojoje salėje, kurioje
vyksta Prienų rajono tarybos po-
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sėdžiai bei susirinkimai. Gimnazistai kartu su meru dalyvavo bendrame posėdyje, kuriame mero
vietą laikinai užėmė mokyklos
GMS prezidentė Greta Aleksynaitė, o tarybos nariais tapo gimnazijos seimūnai. Visi pasidalijome
savo įspūdžiais apie savivaldybės
darbą. Daugelis mokinių teigė,
jog savivaldybėje nenorėtų dirbti,
kadangi tai labai atsakingas, daug
pastangų reikalaujantis darbas.
Džiugu, kad Administracijos
direktorius sutiko ir toliau bendradarbiauti. Kitas susitikimas
numatytas spalio 10 dieną.
Tautvydas Vencius

„Dviejų upių pasaka: Nemunas ir Oderis“

Jau nemažai metų Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondas
organizuoja įvairius projektus. Šiais metais „Žiburio“ gimnazijos
mokinių grupė su Lenkijos Chojna miestelio dešimties mokinių
grupe pateikė prašymą dėl projekto „Dviejų upių pasaka: Nemunas ir Oderis“ įgyvendinimo ir gavo finansavimą.
Birželio 14-20 dienomis į Lenkiją, Chojna miestą, vyksta dešimties gimnazistų grupė. Projekto vadovas – anglų kalbos mokytojas
Artur Hovakimyan.
Linkime gražių akimirkų!

Svečiavomės miesto mokyklose

Romos Ruočkienės lydimi choristai aplankė ,,Ąžuolo“ pagrindinės ir ,,Revuonos“ vidurinės
mokyklos dešimtokus. Mūsų
kelionės tikslas – paskatinti mokinius pasirinkti mokytis mūsų gimnaziją, parodyti, kokioje šaunioje

mokykloje mokomės.
Direktoriaus pavaduotoja Daiva
Sabanskienė mokiniams papasakojo apie galimus pasirinkimus,
ugdymo planus, taip
pat papasakojome
apie popamokinę
veiklą, tradicinius
gimnazijos
renginius,
,,Žiburio
žinias“,
choristai
padainavo
keletą
dainų, o Eimantas
Blaževičius parodė
reklaminį gimnazijos filmuką, kurį žiūrėdami mokiniai neslėpė šypsenų. Abiejose
mokyklose galbūt mes padėjome
dešimtokams apsispręsti, kur kitais metais tęsti mokslus.
Greta Aleksynaitė, GMS prezidentė

Mūsų gimnazijos NMA‘ietės

NMA (Nacionalinė
moksleivių
akademija)
skirta mokslui
ir muzikai gabiems Lietuvos vaikams.
Ši nuotolinio
mokymo mokykla kasmet
suburia apie
250 talentingiausių Lietuvos vaikų. Moksleiviai kas dvi savaites
gauna užduotis. Be reguliaraus
mokymosi internetu ir individualių konsultacijų, 3 kartus per
metus NMA moksleiviams organizuojamos sesijos.
Rudenį į NMA įstojo trys mūsų
gimnazijos pirmokės: Miglė
Vaitkevičiūtė (lietuvių filologija), Kornelija Kupstaitė (matematika) ir Vaida Marčiulionytė
(fizika ir astronomija).
Miglė. Šeši mėnesiai suteikė tikrai nemažai ne tik lietuvių kalbos, bet ir istorijos, meno ir kitų
sričių žinių. Kartais užduotys
būna labai nelengvos ir net jei
atlieki jas neidealiai, nauda būna
tikrai didelė. Turi būti budrus ir
atidus viskam, nes atsakymai visuomet slypi ten, kur mažiausiai
jų tikiesi. Užduotys kūrybinės,
todėl įdomi idėja lemia didžiąją
dalį įvertinimo. Man asmeniškai
šio mokymo naudinga dalis yra
formalioji dalis, nes suvaldyti, atrinkti ir teisingai sudėti mintis yra
visų sunkiausia.

Vaida. Man NMA duoda galimybę ugdyti savo asmenybę. Sužinau daugybę dalykų, kurie nėra
dėstomi mokyklos kurse, taip pat
pritaikau savo žinias. Prieš keletą
mėnesių dalyvavome renginyje,
kuriame mokėmės ir diskutavom
apie tai, kaip tapti kūrėjais, o ne
užduočių vykdytojais. Žaidėme
įvairius kūrybiškumą lavinančius
žaidimus ir mokėmės kurti genialias idėjas. Ten susipažinau su
daugybe įdomių žmonių. Taigi,
NMA suteiktas akiračio plėtimas
yra neabejotinai naudingas.
Kornelija. NMA aš mokausi
matematikos sekcijoje. Nors patekau į sekciją, kuri yra viena iš
populiariausių, mokymasis joje
man pasirodė per sunkus. Manau,
geriausia, ką gavau iš NMA, yra
testai, kuriuos buvo įdomu atlikti
stojant, ir ilgas pokalbis su psichologe (atlikus testus man pasiūlė apsilankyti ir daugiau sužinot
apie savo asmenybę, intelekto
koeficientą). Taigi, gal ir netiesiogiai toje srityje, kurioje mokausi,
NMA man suteikė daug patirties.
Miglė Vaitkevičiūtė

Šeimos diena

Gegužę Prienuose buvo minima
Šeimos diena. Trys miesto mokyklos: „Nemunas“, „Ąžuolas“
ir „Žiburys“, dalyvaujančios projekte „Bendravimas – vertybė“,
jau ne pirmą kartą kartu organizuoja renginius. „Taip ir lengviau,
ir smagiau,“ – sakė organizatoriai. Šį kartą „Nemuno“ vaikučiai
grindis drebino trankiais šokiais,

ąžuoliškiai gražiai padainavo,
o „Žiburio“ vyrukai nustebino
gabumais repuodami. Šeimos
šventę, kaip ir visada, vedė mūsų
gimnazijos mokytoja Živilė Jurkšienė, jai talkino gimnazistas Paulius Juodsnukis, juokavo Mažylis
ir Karlsonas. Atlikėjais žavėjosi ir
tėveliai, ir vaikai.
Ieva Makštutytė
Silvijos Žemaitytės nuotr.
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Balandžio mėnesį gimnazijoje
lankėsi rajono mokyklų dešimtokai. Mūsų gimnazijos direktorė,
pavaduotojos, prezidentė bei
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Comenius susitikimas Langon mieste
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kurią kiekvieną dieną noriai einu.
Gabija („Ąžuolo“ pagrindinė
mokykla). Viskas buvo nauja.

Gimnazija – ekologiškiausia Suvalkijos mokykla

,,Žiburio“ gimnazija dėl ekologinės veiklos, dalyvavimo ekologiniuose projektuose ir akcijose tapo ekologiškiausia mokykla Suvalkijos regione. Septynių gimnazijos trečiokų komanda (R. Barcytė,
L. Giniūtė, J. Kelmonaitė, D. Petkevičiūtė, A. Marchockij, K. Savickaitė, T. Vencius) ir biologijos mokytoja Rasa Kučinskienė dalyvavo ekologinės iniciatyvos „Acme ir ekofanų turnė po Lietuvą“
renginyje Energetikos ir technikos muziejuje, Vilniuje.
Mūsų ,,Ekofanų“ komanda atstovavo gimnazijai bei Suvalkijai. Visų
regionų komandos per 30 minučių turėjo paruošti ir pristatyti savo
ekologiškus namų
projektus, kuriems
būtų naudojamos
įvairios atliekos. Po
renginio visi dalyviai buvo kviečiami
pasigrožėti technikos eksponatais.
Džiaugiamės, kad
turėjome progą dalyvauti renginyje.
Jame dovanų gautą
ąžuoliuką gimnazijos kieme pasodino ,,Ekofanų“ komanda kartu su vadove R. Kučinskiene ir gimnazijos direktore I. Šneideriene.
Rūta Barcytė

Pirmieji mokslo metai ,,Žiburyje“

mokykla). Pradžioje jaučiausi nedrąsiai: nauja aplinka, nauji mokytojai. Bet bėgant laikui, viskas
tapo sava. Džiaugiuosi, atėjusi į
šią mokyklą.
Rugilė (Kunigiškių pagrindinė
mokykla). Šie mokslo metai prabėgo itin greitai. Susiradau begalę
draugų, pradėjau atsakingiau žiūrėti į mokslą. Visiškai nesigailiu
perėjusi į gimnaziją, kadangi
aplinka čia – puiki. Tai mokykla, į
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Klausiame, kaip pirmieji metai
praėjo mūsų ,,pagrandukams“?
Kaip pirmokai jaučiasi mokslo
metų pabaigoje?
Evelina (Balbieriškio pagrindinė mokykla). Pradžioje buvau
susikausčiusi, nedrąsi, bijojau
mokytojų. Dabar labiau atsipalaidavau, į viską žiūriu paprasčiau,
tikriausiai dėl to, kad visi draugiški, mandagūs, supratingi.
Justė („Ąžuolo“ pagrindinė

Klasėje nebuvo sunku pritapti,
nes į vieną klasę patekau su buvusiais bendraklasiais. Prie visko prisitaikiau
labai greitai ir
nesunkiai. Už
jokius pinigus
nenorėčiau išeiti
iš šios mokyklos.
Ineta (Šilavoto pagrindine
mokykla). Pradžioje buvo truputį nejauku, bet
greitai susipažinau su mokykla ir
klasės draugais, diskomforto nebejaučiu. Dabar jaučiuosi kaip
žuvis vandeny.
Giedrė (Išlaužo pagrindinė mokykla). Pradžioje buvo nedrąsu,
baisu, kad nesusirasiu draugų,
nepritapsiu, atrodė baisūs kai kurie mokytojai. O dabar jaučiuosi
labai gerai: visi be galo malonūs,
tvyro gera atmsofera, tai tikriausiai ir įtakojo mano pritapimą.
Evelina (Pakuonio pagrindinė mokykla). Tiesą sakant, kaip
jaučiausi mokslų metų pradžioje,
net negalėčiau pasakyti, tik žinau,
kad džiaugiuosi savo klase – Ic.
Sunku patikėti, kad prabėgo pirmieji metai. Viskas labai gerai, tikrai nesigailiu čia atėjus mokytis.
Gabija (Naujosios Ūtos pagrindinė mokykla). Pradžioje buvo
šiek tiek nejauku... Klasė pasirodė įdomi. Bet tikrai greitai pripratau, dabar, artėjant mokslo metų
pabaigai, nesinori palikti mokyklos, žinoma, ne dėl mokslų, o dėl
draugų. Dabar jaučiuosi sava.
Kornelija („Revuonos“ vidurinė mokykla). Nuo pat pradžių
viskas buvo labai gerai, nes atsirado daug naujų žmonių, naujos
veiklos, naujos aplinkos. Prie visko pritapau labai greitai. Tik esu
šiek tiek pavargusi nuo mokslų,
labai, labai noriu atostogų.
Ačiū Jums!
Ieva Brūzgaitė
Trečiokai atvyksta tuomet, kai
daugelis jau turi ateities vizijas
ir siekius, o mokytis telieka vos
dveji metai... Kalbiname naujokus trečiokus.
Gintarė. Pritapau labai greitai.

Mokytojai labai
įvairūs,
tačiau
su visais galima
bendrauti. Yra
labai šiltų ir mielų, su kuriais labai gerai sutariu.
Susiradau daug
naujų
draugų,
todėl čia mokytis

labai smagu.
Ginas. Mokytojai ir mokiniai
geri, su visais sutariu. Mokytis
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Gegužės 3–9 dienomis keturi gimnazijos mokiniai (E. Kabašinskaitė,
K. Ivanauskaitė, I. Ališauskaitė, M. Giraitis), lydimi keturių mokytojų
(Dž. Gaigalienės, M. Plauskaitės, J. Konovalovos, V. Juodnukienės),
išvyko į Prancūziją atstovauti ne tik
Prienams, bet ir Lietuvos Comenius projektui „Alternatyvūs
energijos šaltiniai ir
aplinka“. Susitikime
taip pat dalyvavo
mokiniai iš Italijos,
Ispanijos, Norvegijos, Vokietijos bei
Prancūzijos.
Projekto dalyviai
buvo šiltai pasitikti Prancūzijos mokinių, suskirstyti į darbo grupes,
kurių užduotis – pristatyti skirtingas atsinaujinančių energijos šaltinių
rūšis ir namuose parengtus bei atsivežtus atsinaujinančių energijos šaltinių modelius. Projekto dalyviai ne tik dirbo, jie turėjo laiko ir pramogoms: apsilankė Bordo bei Arcachon miestuose, „draugiškos“ energijos
mokykloje, turėjo galimybę užkopti į aukščiausią Europoje smėlio kopą
Dune du Pyla, plaukė kanojomis.
Gimnazistai parsivežė puikių prisiminimų, gerų įspūdžių... Dabar nekantriai laukiame rudens ir Comenius projekto susitikimo
Lietuvoje.
Ieva Ališauskaitė
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nėra lengva, bet ką jau padarysi...
Džiaugiuosi, kad greitai pritapau.
Galbūt padėjo tai, jog prieš ateidamas jau pažinojau daug „Žiburio“ mokinių.
Raminta. „Žiburyje“ pritapti pavyko labai greitai ir lengvai, nors
pažįstamų čia turėjau mažai. Manau, kad labiausiai padėjo tai, jog
esu pakankamai komunikabili,
todėl nebuvo sunku. Galiu drąsiai
teigti, kad žiburiečiai draugiški ir
paprasti žmogeliukai!
Ieva. Pritapau jau pirmą savaitę,
nes turėjau daug draugų ir pažįstamų. Džiugu, kad čia nėra jokių
patyčių, mokytojai geri ir supratingi, aplinka jauki, draugiška. Su
klasės draugais taip pat sutariu
puikiai. Džiaugiuosi, jog esu ,,Žiburio“ gimnazijos mokinė!
Evaldas. Pritapau nesunkiai ir
greitai, kadangi mokyklos bendruomenė draugiška ir aktyvi.
Džiaugiuosi, kad atėjau čia mokytis ir netgi gailiuosi, kad to nepadariau anksčiau. Labai patinka,
kad gimnazijoje yra daug veiklių,
aktyvių mokinių. Mokytojai geranoriški, supratingi, skatinantys
dalyvauti įvairiuose projektuose.
Agnė. Nors pradžioje ir buvo šiokia tokia baimė, tačiau dabar labai džiaugiuosi, jog esu čia. Puiki
atmosfera, šaunūs mokytojai ir
patys geriausi draugai.
Ačiū už pokalbį.
Džiugu, jog visi kalbintieji jaučiasi ,,Žiburio“ gimnazistais,
nors čia mokosi dar tik vienerius metus.
Linkime sėkmės ir ateinančiais
mokslo metais!
Tautvydas Vencius
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Pavasario mugė

Akimirkos skonis

Vaikinai – „Dainų dainelės“ dalyviai

„Dainų dainelė“ – tradicinis LRT
vaikų ir moksleivių dainų konkursas. Gimnazijos vaikinų ansamblis tiesioginiame LTV eteryje
pasirodė balandžio mėnesį.

Kalbiname vadovę Romą
Ruočkienę. Ar pirmą kartą patenkate į respublikinį „Dainų
dainelės“ turą?
Tikrai ne pirmą kartą. Jei nesu-

Viktorija S. Per vasaros atostogas būsiu labai užimta. Važiuosiu
į ,,Žvaigždžių mokyklos“ stovyklą, su ,,Žiburio“ choru – į Dainų
šventę. Mėnesį dirbsiu.

Miglė T. Pirmiausiai gerai išsimiegosiu. Pailsėsiu nuo mokslų
ir pasiruošiu lemiamiems mokslo
metams.
Evelina M. Vasaros atostogų
metu planuoju savaitei skristi į
Angliją, vėliau – prie Baltijos jūros. Dalį vasaros praleisiu pas senelę. Dar planuoju padirbėti.
Ačiū už pokalbį. Geros vasaros!
Rugilė Dagilytė

Nuaidėjo Paskutinis skambutis

Dalios Petkevičiūtės nuotr.

Štai ir vėl kūlversčiais persivertė
pavasaris. Gegužės 30 dieną nuo
mokyklos suolų lyg pavasariniai

klysiu, pirmą kartą 2002 metais
dalyvavo merginų kvartetas, 2004
metais – vaikinų ansamblis ir
solistas Karolis Ramoška, kurie
tapo laureatais.
Ar daug jėgų atima pasiruošimas tokiam konkursui?
Turbūt nerasime nei vieno konkurso, kuriam ruošiantis nereikėtų pastangų, tad ir šiam ruošėmės
kantriai bei atsakingai.
Kaip parinkote dainą?
Dainavome išrinktą komisijos.
Vaikinams labai tiko ir liaudies
daina, tačiau pasikliovėme komisijos nuomone.
Ačiū už pokalbį!
Elena Jančiukaitė

paukščiai nuo pirmųjų medžių
pakilo 88–osios laidos „Žiburio“
gimnazijos abiturientai. Nuo dainų ir signalų aidėjo
gatvės, raudonu kilimu žengė abiturientų auklėtojos, kurios
buvo palydėtos garsiais plojimais. Abiturientai atsidėkodami
mokytojams dovanojo
gėlių, paruošė nuotaikingą šokį, dainavo
paskutines mokykloje dainas –
buvo paskutinė proga pasakyti
AČIŪ. Žinoma, vyresnieji nepamiršo ir gimnazijos trečiokų –
perdavė testamentą ir raktą, kuris
įpareigoja kitais metais rūpintis
mokyklos gerove ir perimti visus
rūpesčius ir išgyvenimus.
Dalia Petkevičiūtė

Laikraštį parengė E. Jančiukaitė, R. Barcytė, I.
Makštutytė, L. Noreikaitė, S. Žemaitytė, T. Vencius, G.
Aleksynaitė, E. Peleckaitė, R. Dagilytė, D. Petkevičiūtė,
M. Tarasevičiūtė, I. Brūzgaitė, I. Ališauskaitė.
Maketavo Aušra Kontutytė, Greta Tarasevičiūtė.
Laikraščio redaktorė Jovita Kelmonaitė.
Konsultavo Levutė Karčiauskienė.

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

Prienų „Žiburio“

gimnazijos laikraštis
Adresas: J.Basanavièiaus g. 1, 4340 Prienai.
Tel.: (8~319) 52430.
El. paštas: salveziburys@gmail.com
www: http://ziburys.prienai.lm.lt
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Daumantas J. Iš pradžių noriu
pailsėti nuo mokyklos, tad kiekvieną dieną miegosiu iki pietų.
Daug laiko praleisiu su draugais,
maudysiuos... Gal kur nors važiuosiu atostogauti.
Ieva B. Turiu daug planų:
važiuosiu prie jūros, susitiksiu su draugais, pabūsiu
pas senelius kaime. Žinoma, neišsisuksiu ir nuo
darbo: manau, kad tai yra
normalu, o ypač vasarą.
Bernadeta M. Vasarą
planuoju važiuoti į Dainų šventę
Vilniuje. Iškart po šventės važiuosiu į Estiją, į anglų k. stovyklą.
Greta A. Ketinu ir pasėdėti namie, ir padirbėti, ir, žinoma, pakeliauti. Jau žinau, kad savaitei
išvyksiu į Lenkiją. Dalyvausiu
Pasaulio lietuvių jaunimo susitikime, vyksiu į stovyklą, o visa
kita – dar tik planai. Tikiuosi, jog
gerai praleisiu laiką ir pailsėsiu.

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

bendravo. Ypač smagu buvo,
kad mūsų gimnazijos mokytojai
apsilankė mugėje ir nuoširdžiai
domėjosi mokinių pagamintais
darbais.
Tokia mugė nutiesia bendravimo
lieptelius, o mokinius dar labiau
paskatina kurti.
Eglė Peleckaitė

Mūsų gimnazijoje šiais mokslo metais lietuvių kalbos mokytojos Irenos Mažeikienės iniciatyva veikė „Kūrybinio rašymo dirbtuvės“. Ši
veikla subūrė aktyvius ir kūrybingus jaunuosius kūrėjus. Mes publikavome savo kūrybą mokyklos ir rajono laikraščiuose, dalyvavome konkursuose: „Savanorystė: džiaugsmas ar nerimas“, „Jaunųjų filologų“,
„Prienų krašto vyturių“. Tačiau bene svarbiausias veiklos tikslas – patiems parengti ir išleisti knygą – „Akimirkos skonis“, kurią planuojame
pristatyti rudenį.
Skiriame ją visiems neabejingiems meniškam žodžiui, nebijantiems į
savo kasdienybę pažvelgti netradiciniu žvilgsniu. Kiekvienas mūsų atodūsis, žvilgsnis į dangaus skliautus, apšarmojusias medžių šakas tarsi
balti vyšnių žiedlapiai sukrito į šios knygos puslapius, įprasmindami
mūsų mokslo metų kūrybinį kelią ir ieškojimus.
Tautvydas Vencius
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Ką planuoji veikti vasarą?

bei siuvinėtus, įdomiais užrašais
papuoštus lininius krepšelius.
Mugės ritmą kažkiek sutrikdė
smarkus lietus, bet buvo linksma, grojo lietuvių liaudies muzika, pirkėjai ir prekeiviai drąsiai
Silvijos Žemaitytės nuotr.

Birželio 1–ąją Prienų kultūros
ir laisvalaikio centro kiemelyje
šurmuliavo tradicinė
mūsų gimnazijos pavasario mugė.
Ant stalelių galėjai išvysti įvairiomis
technikomis (dekupažo, sutažo ir kt.)
pagamintų papuošalų.
Jų buvo galima ne
tik nusipirkti, bet ir
užsisakyti, jog pagamintų pagal
tavo pageidavimą. Be to, buvo
pardavinėjamos dekoruotos dėžutės, dailiai išdrožti šaukštai,
dubenėliai ir netgi keletas kėdžių.
Mugėje dalyvavo ir „Žiburio“
bendrovių komandos, kurios siūlė
savo produktus – ekologiškas dėžutes šunų ekskrementams rinkti

Prienų „Žiburio“ gimnazija

