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Kraujo donorystė

Anglų kalbos debatų klubas

mis. Pačios kuriame dizainą, piešiame eskizus, todėl
kiekvienas darbas
savitas ir unikalus. Niekas neturės
tokio pat bičiulio
kaip Jūs.
Nepamiršdamos
ir geriausių žmogaus draugų – gyvūnų, metų gale,
uždarius bendrovę, 10% pelno
paaukosime gyvūnų prieglaudai
,,Penkta koja“, todėl įsigydami vieną draugą sau, kartu prisimenate ir
kitus draugus, kurie, deja, neteko namų, tačiau yra kupini gyvenimo
džiaugsmo ir noro džiaugsmu dalintis su mumis!
Norėdami išsakyti savo lūkesčius, klausimus, pasiūlymus ar idėjas
kreipkitės į 1a klasės mokines arba rašykite el. paštu savaipkitoks@
gmail.com
Ugnė Revinskaitė

Interviu vienu klausimu.
Išmokti džiaugtis gyvenimu

Kalbiname anglų kalbos mokytoją Danutę Kazlauskienę.
Jus dažnai tenka matyti su šypsena veide, spindėte spinduliuojančia laime ir energija. Tad ko
reikia, kad žmogus jaustųsi laimingas?
Pirma, išmokti džiaugtis kiekviena
gyvenimo teikiama akimirka ir priimti tai kaip dovaną. Antra, žinoti,
ko nori iš gyvenimo, susikurti tikslus, svajones ir jų siekti. Trečia, išmokti skleisti šiltus, malonius jausmus kitiems. Ketvirta, dirbti savo
mėgstamą darbą ir stengtis suderinti laisvalaikį su svarbia veikla, kad
liktų laiko poilsiui, pramogoms ir kitai veiklai. Man darbas yra mano
hobis, kurį suderinu ir su kita mėgstama veikla: domiuosi menu, teatru, daile, muzika. Labai mėgstu ilgus pasivaikščiojimus gryname ore,
o turėdama laisvo laiko pažiūriu ir Discovery kanalą. Taigi, jeigu nori
jaustis laimingas, turi išmokti džiaugtis gyvenimu.
Ačiū už pokalbį.
Rūta Barcytė

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Šiais mokslo metais grįžusi mokytoja Vilija Gustaitytė įnešė į
mokyklą naujos veiklos – pakalbinusi savo mokinius įkūrė debatų
klubą anglų kalba, kuriame šiuo
metu dalyvauja II–IV gimnazijos
klasių mokiniai. Klubas gyvuoja
jau tris mėnesius. Po sunkaus darbo – pirmasis viešas pasirodymas
gruodžio 11 d. aktų salėje tema
„Kraujo donorystė: už ir prieš“.
Mokiniams ši veikla duoda be
galo daug naudos: jie tobulina
savo anglų žinias, plečia žodyną,
įgauna viešojo kalbėjimo praktikos. Vyriausiems klubo nariams,
dvyliktokams, ši veikla dar leidžia geriau pasiruošti egzaminams, kalbėjimo įskaitoms. Na,
o jauniausieji, dešimtokai dar tik
mokosi anglų kalbos įgūdžių ir
gilina savo žinias.
Gintarė Kazlauskaitė

Gruodžio 11-ąją dieną Prienų
„Žiburio“ gimnazijos aktų salėje
6-7 pamokų metu vyko integruota
konferencija lietuvių ir anglų kalbomis „Kraujo donorystė“.
Renginio pradžioje Prienų rajono savivaldybės administracijos
Švietimo skyriaus vedėjas R.
Zailskas tarė sveikino žodį, gydytoja R. Bajoriūnienė papasakojo
apie kraujo donorystės procedūrą,
o gydytoja L. Aleknavičienė kalbėjo apie kraujo donorystę Lietuvoje, mokiniai angliškai pateikė
kraujo donorystės statistikos duomenis pasaulyje. Savo kaip donorės patirtimi dalijosi mokytoja V.
Degutytė. Anglų kalbos debatų
klubas pateikė savo argumentus
už ir prieš kraujo donorystę. Konferencijos dalyviai balsuodami
išreiškė savo nuomonę dėl kraujo
donorystės. Po renginio buvo galima duoti Kraujo donorystės centrui, atvykusiam iš Kauno.
Gintarė Kazlauskaitė
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Konferencija „Mokyklos laikraštis rašo...“

Saulės apšviestoje
gimnazijos
skaitykloje gruodžio 15-ąją
susirinko Kunigiškių
pagrindinio ugdymo
skyriaus, ,,Ąžuolo“
progimnazijos, Revuonos vidurinės mokyklos bei ,,Žiburio“
gimnazijos jaunieji žurnalistai, jų mokytojai bei laikraščių ,,Krašto
vitrina“, ,,Naujasis Gėlupis“ ir ,,Gyvenimas“ atstovai.
Sveikinimo žodį tarė direktorės pavaduotoja Lina Malinauskienė.
,,Krašto vitrinos“ įkūrėjas žurnalistas, fotografas Vacys Staknys supažindino su žurnalisto profesija, savybėmis, reikalingomis kuriant
laikraštį. ,,Gyvenimo“ žurnalistė Dalia Lazauskienė papasakojo, kaip
leisti laikraštį, kuris domintų skaitytoją. „Naujojo Gėlupio“ žurnalistė
Roma Sinkevičiūtė taip pat davė įdomių pasiūlymų. Jaunieji rajono žurnalistai gavo daug neįkainojamų patarimų savo straipsniams.
Kiekviena mokykla pristatė savo laikraštį.
(nukelta į 4 psl)

Gretos Šataitės nuotr.

Sveiki, gimnazijos bendruomenės nariai!

Visiems norime pranešti, jog gimnazijoje veikia nauja
MMB ,,Savaip kitoks“. Mūsų bendrovės narės atsakingos, kūrybingos ir darbščios. Susibūrėme norėdamos išmėginti savo jėgas kurdamos realų verslą ir norėdamos išmokti
per ekonomikos pamokas įgyjamas teorines žinias pritaikyti praktikoje.
Kaip dauguma tikriausiai žinote, kuriant bendrovę reikia atsakyti į tris
pagrindinius klausimus: ką? kam? kaip? O kaipgi mes atsakėme į šiuos
klausimus?
Ką? Bendrovė gamina draugiškas prekes: vaikų draugai, švarko draugai, spintos draugai, kiti draugai. Visa tai skirta vienišumui išgąsdinti:
vaikystėje žaislas būna bene geriausias draugas, o suaugusiems reikia
aksesuarų, ir nors medžiaginis draugas neatstos tikro, siūlom įsigyti
kompanioną, kuris galės gyventi įsitaisęs ant švarko atlapo ir kiekvieną
akimirką džiugins akį ir sukels šypseną.
Kam? Visiems! Juk visi nori turėti draugą. Ir nesvarbu, Jūs jaunas
ar jau daugiau išminties sukaupęs žmogus, mes surasime Jums tinkamiausią!
Kaip? Visas prekes siuvame pačios, rankomis arba siuvimo mašino-
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Gretos Šataitės nuotr.

(atkelta iš 3 psl.)
Juk tikras žurnalistas turi ne tik rašyti, bet ir domėtis, ką rašo kiti.
Mūsų gimnazijos laikraštį pristatė jaunieji žurnalistai Jovita Kelmonaitė ir Tautvydas Vencius.
Konferencijos dalyviai pasisėmė naujų idėjų, patirties. Tai panaudos
leisdami savo mokyklų laikraščius. Manome, kad mūsų gimnazijos laikraščio komandos ir jo koordinatorės mokytojos L. Karčiauskienės iniciatyva organizuota konferencija taps tradicine. Konferencijos pabaigoje
buvo priimta rezoliucija, pagal kurią kitų metų konferencijoje mokyklinių laikraščių
leidėjams ir jų
žurnalistams bus
įsteigtos įvairios
nominacijos.
Rugilė Dagilytė
Įspūdžiai iš konferencijos. Konferencija
buvo
labai naudinga,
nes
pristatėme
mūsų mokyklos
laikraštį. Labai patiko kūrybinės užduotys, kurios tik paįvairino, pagyvino renginį. Taip pat įgijome žinių, pasisėmėme idėjų. Tikimės, kad
dar ne kartą vyks tokie renginiai, kaip šis, nes buvo tikrai labai įdomu.
Guoda Tautvydaitė 5 kl., Edita Aukštakalnytė 5 kl., Eglė Zujūtė 6
kl., Kunigiškių pagrindinio ugdymo skyrius
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SVEIKINAME!
„Žiburio“ gimnazijos IIIg klasės
moksleivė Gintarė Laukaitytė Lietuvos
jėgos trikovės čempionate, vykusiame
Vilniuje lapkričio mėn. 17 d., iškovojo 1 vietą ir tapo Lietuvos Respublikos
čempione.
Gruodžio 8 d. Gintarė dalyvavo Lietuvos jėgos dvikovės čempionate „Palangos taurė“ ir iškovojo garbingą 3
vietą bei gavo apdovanojimą už antrą
komandinę vietą.
Tik nuo rugsėjo mėnesio pradėjusi
rimtai ruoštis jėgos varžyboms, vadovaujama vieno garsiausių mūsų šalies galiūnų Vido Blekaičio, Gintarė
savo kolekcijoje turi visų spalvų Lietuvos čempionato medalius.
Sveikiname Gintarę su gražiomis pergalėmis ir linkime dar didesnių
pasiekimų 2013 metais.
Kūno kultūros mokytojas O. Batutis

Mokykla Kalėdoms papuošta!

Pagauti nepasikartojančią akimirką

„Žiburio“ gimnazija gali pasipuikuoti ne tik šauniais sportininkais, bet ir sporto fotografijom. II klasės mokinė Kornelija
Kupstaitė tapo rudenį vykusio
olimpinių nuotraukų konkurso
„Sportuojame visi, visur ir visada“ laureate. Taigi pakalbinkime nuotaikingos nuotraukos
autorę (ir pasidomėkime: nuo
ko viskas prasidėjo, kas lėmė
sėkmę ir kokios savybės yra reikalingos norint „pagauti“ unikalias akimirkas).
Kada pirmą kartą į rankas paėmei fotoaparatą?
Paėmiau kiek seniau nei atsimenu, tačiau suprasti fotografiją
pradėjau tik lankydama meno
mokykloje fotografijos pamokas.
Manau, galiu sakyti, jog fotografuoti pradėjau tik nuo tada.
Kaip sugalvojai dalyvauti šiame konkurse?
Apie šį konkursą girdėjau jau
pernai, skaičiau, jog pernai dvi
„Žiburio“ gimnazistės tapo laure-

atėmis. Na, o šiemet man dalyvauti pasiūlė kūno kultūros mokytoja D. Šklėriūtė.
Kaip manai, kas lemia sėkmę
dalyvaujant tokiuose konkursuose?
Kadangi konkursas pakankamai
mėgėjiškas, manau, didžiausią sėkmę lemia nuotraukos įdomumas,
išskirtinumas. Na, ir žinoma, reikia dalyvauti, vis bandyti, kartais
pasiseka...
Kuo tavo užfiksuotas kadras
nustebino komisiją?
Mano nuotrauka buvo gan komiška, „pagauta“ nepasikartojanti akimirka. Manau, tai ir nustebino komisiją.
Kaip pavyko pagauti tokį momentą?
Bėgančio berniuko slystelėjimas
nuo tiltelio ir tuo metu rankose
laikytas fotoaparatas.
Kuo sporto fotografija skiriasi
nuo kitų?
Profesionali sporto fotografija
yra viena sudėtingiausių ir brangiausių...
Kokių, Tavo manymu, savybių
turi turėti žmogus, fotografuojantis sportą?
Turi būti taiklus, greitas ir pastabus.
Kokias, tavo manymu, savybes ugdo fotografija ?
Įžvalgumą, pastabumą, komunikabilumą, ypač jei dirbi su žmonėmis ir, be abejo, kūrybiškumą.
Dėkojam už pokalbį ir linkim
niekuomet nepritrūkti idėjų.
Dalia Petkevičiūtė

Nuo pat pirmųjų gruodžio
dienų įprasta matyti šventinėmis dekoracijomis nešinus mokinius – gimnazija puošiama
Kalėdoms. Už tai atsakingos
mokytojos Jolanta Šlečkienė bei
Audronė Ramančuckienė. Kalbiname jas:
Kaip kyla idėjos kalėdinėms
dekoracijoms?
A. Ramančuckienė. Idėjos kyla
įvairiai: dirbant su mokiniais,
naršant internete, vartant žurnalus. Prisimenu senąsias tradicines
technikas. Jas naudoju
rankdarbiuose, dekoracijose. Mokausi iš mokinių, tariuosi su mergaitėmis – man labai svarbi jų
nuomonė.
J. Šlečkienė. Jos kyla
spontaniškai. Įkvėpimas
ateina kartu su Kalėdų
laukimu, su pirmu žiemos sniegu.
Ar kiekvienais metais
stengiatės
sugalvoti
kažką naujo?
A. Ramančuckienė.
Taip, kiekvienais metais
stengiuosi sugalvoti, surasti kažką naujo arba
dar nebūto mūsų moky-

kloje. Visada pagalvoju ir apie
kainą.
J. Šlečkienė. Visada norisi sugalvoti kažką naujo,
gražaus, įdomaus. Kad tai
atspindėtų Kalėdų dvasią, sukurtų jaukią atmosferą mokykloje laukiant pačių gražiausių
švenčių metuose.
Ar daug laiko užima mokyklos puošimas Kalėdoms?
A. Ramančuckienė Laiko
mokyklos puošimui reikia
daug, bet pamatę rezultatą mes
džiaugiamės ir smagu, kad juo
džiaugiasi kiti.
J. Šlečkienė. Žinoma, kad daug,
bet tai yra labai įdomi veikla tiek
man, tiek ir mano mokiniams.
Mes kiekvienais metais tai darome su didžiausiu malonumu.
Tai savotiška meditacija, kuomet
pamiršti visus rūpesčius ir kuri
džiaugsmą ne tik sau, bet ir kitiems.
Ačiū už pokalbį.
Rugilė Dagilytė

Silvijos Žemaitytės nuotr.
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