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šeima puošiu gyvą eglutę, namus,
gaminu įvairius patiekalus Kūčių
vakarienei. Irena Teišerskienė

Kalėdos svarbesnės net už gimtadienį. Pirmiausia reikia paruošti
šventėms savo širdį pakiliu laukimu ir nusiteikimu, adventine
rimtimi. Pasižadu būti geresnė,
atidesnė aplinkiniams žmonėms.
Alma Vaišnienė
Kalėdos – pati didžiausia ir laukiamiausia šventė. Eglutę puošiu

tik Kūčių vakarą. Žinoma, smagiausia, kai Kalėdos – baltos, tačiau svarbiausia, jog tai šeimos
šventė.Vida Degutytė
Tai gražiausia metų šventė.
Mėgstu originalias, savomis rankomis sukurtas dovanas, todėl visada galvoju, kaip nustebinti save
ir savo artimuosius bei draugus.
Dana Kazlauskienė
Kalėdų kiekvienais metais laukiu skirtingai... Šiais metais skauda galvą nuo mąstymo, ką dovanoti brangiems žmonėms... Tokių
žmonių daugėja ir norisi per šią
šventę juos maloniai nustebinti.
Laukiu Kalėdų, nes noriu matyti
kitus laimingus. Gabija
Silvijos Žematytės nuotr.

Kalėdų belaukiant...

Kalėdos – pati gražiausia metų
šventė, kada ore tvyro nenusakomas jausmas... Džiaugiuosi, jog
namuose eglutę puošiame tik Kūčių dieną. Šventėms ruoštis smagu, sulaukiu ir pati dovanoju kitiems šypseną, gražius žodžius ir
palinkėjimus. Roma Ruočkienė
Kalėdos – šeimos šventė. Ruošiantis per daug nesilinksminti,
susikaupti, išlaikyti pakilią nuotaiką, nešvęsti iki švenčių, negalvoti, jog tai komerciška ir nuperkama. Alvydas Pranckevičius
Kalėdos man asocijuojasi su šeima, namų šiluma, dovanomis, stebuklais, netikėtumais, magiškai
neįprasta nuotaika… Ruošdamasi
ieškau staigmenų, dovanų artimiesiems ir draugams, galvoju,
kaip pradžiuginti ir sukurti stebuklus kitiems. Rasa Kučinskienė
Kalėdos yra tikėjimo, vilties, gerumo, balto sniego šventė. Švenčių visada laukiu: perku dovanėles anūkams, Kūčių dieną kartu su

Silvijos Žematytės nuotr.

Dalios Petkevičiūtės nuotr.

Žvelgdami į šarmotus medžius laukiame gražiausios
šventės – Kalėdų. Tikroji jų
prasmė yra ne dovanos, blizgučiai, o bendrystė, šiluma,
nuoširdumas, atjauta artimui. Džiugu, kad šiemet
mokykloje bendrystės dvasia
kaip niekada stipri – gražiai
papuošta mokykla, jungiamasi bendriems renginiams.
Mus šildo ir Jūsų dalyvavimas
kalėdinėse labdaros akcijose.
Linkime, kad ši kalėdinė
dvasia lydėtų mūsų bendruomenę visus metus.
Gimnazijos administracija

Kalėdos yra šeimos šventė. Visa

Dalios Petkevičiūtės nuotr.

Kalėdinė pamoka – įpareigojimas ir džiaugsmas
Gruodžio 21–
ąją gimnazijoje
vyks
kalėdinė
pamoka. Pagrindinės šio renginio
organizatorės –
lietuvių kalbos
mokytoja Živilė
Jurkšienė, muzikos mokytoja
Roma Ruočkienė ir etikos mokytoja Alma Vaišnienė. Kalbamės su mokytojomis.
Koks šios kalėdinės pamokos
tikslas?
Živilė Jurkšienė. Tai greičiau
yra galimybė visai gimnazijai
pabūti kartu ir pajusti artėjančių šv. Kalėdų dvasią. Mokykla
ugdo žmogų. Ši pamoka – viena
iš ugdymo formų, tai gimnazijos
tradicija, jau perkopusi, manau,
daugiau kaip dešimtį metų.
Kas ypatingo mūsų laukia šiemet?
Ž. Jurkšienė. Nenorėčiau iš

anksto nieko komentuoti. Galiu
tik pasakyti, jog bus susijusi su
mūsų tautos tradicijomis.
Ar pasirengimas kalėdinei pamokai Jums teikia džiaugsmo?
Alma Vaišnienė. Ir taip, ir ne.
Smagus yra šios pamokos laukimas ir ruošimasis jai, tačiau, kaip
ir organizuojant bet kokį renginį,
tenka susidurti ir su sunkumais.
Roma Ruočkienė. Kiekvienais
metais kalėdinė pamoka būna vis
kitokia: kiti gimnazistai, kitokia
programa. Tikiuosi, kad galėsime pasakyti – kalėdinei pamokai
ruoštis smagu.
Ž. Jurkšienė. Pirmiausia – rūpestis ir darbas. Jį sėkmingai nudirbus užplūsta geri jausmai. Aš
džiaugiuosi kolegių profesionalumu, žaviuosi mokinių gebėjimais
ir noru. Man visada gražiausias
žmogus yra scenoje: vaidinantis,
dainuojantis, šokantis, deklamuojantis.
Kokie šilčiausi Jūsų šv. Kalėdų
prisiminimai?
(nukelta į 2 psl.)

šeima gali pabūti drauge, atvirai
sakant, Kalėdoms beveik nesiruošiu, gal tik išrenku dovanas šeimos nariams. Reikėtų nepamiršti,
kad Kalėdos yra ir mūsų Dievo
gimimas. Mindaugas
Man Kalėdos yra šeimos šventė,
nes visada jas švenčiu su šeima,
tai – dovanų metas. Skaičiuoju
dienas iki atostogų, nes Kalėdų
atostogos – puikus metas pailsėti.
Ruošiu dovanas draugams, šeimos nariams. Emilija
Ačiū už pokalbį
Tautvydas Vencius

2 psl.

Popietė Maironiui

Silvijos Žematytės nuotr.
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Šie metai – Maironio metai, Lietuva minėjo 150–
ąsias
Maironio
metines. Maironio
nepamiršome ir
mes, būrelio ,,Literatūra
kitaip“
nariai. Vieną rytą
gimnazijos fojė
skambėjo Maironio poezija, kurią
skaitė,
dainavo
Rugilė ir Vytautas.
Gimnazijos koridorius papuošėme rudeniniais klevo lapais, kiekviename lape – Maironio eilutės. Pertraukų metu gimnazijos televizija rodė
filmuką apie Maironį. Bene smagiausia buvo žiūrėti mūsų pačių įskaitytus posmus. Ačiū Mantui B., kad nepatingėjo filmuoti mus, mokytojus,
mūsų senelius įvairiose Prienų vietose.
Popietė prasidėjo nuostabia poeto daina ,,Lietuva brangi“. Išklausę
mokytojos Rūtos ir renginyje dalyvavusio kunigo Vytauto Mazirsko
pasakojimus apie poetą, renginio dalyviai atrado kitokį Maironį. Visi
leipome iš juoko sužinoję, kad poetas labai nemėgo raugintų kopūstų.
Sužinojome, kad Maironiui buvo labai svarbus jo įvaizdis: nuotraukose
nenorėjo atrodyti griežtas, piktas. Būdamas rektorius, Maironis versdavo visus taupyti – vaikščiodavo po seminariją ir išjunginėdavo įjungtas
šviesas, bet negailėjo pinigų giminaičiams, našlaičiams, rėmė besimokančius, jais rūpinosi. Kadangi Maironis buvo labai vaišingas, todėl
renginio dalyviai buvo pakviesti pasivaišinti medumi, arbata, sūriu.
Bernadeta Mikalauskaitė, Danutė Padelskaitė

Renesanso ir Baroko mieste

Gimnazijoje jau antri metai vyksta integruotas istorijos ir lietuvių kalbos projektas „Renesansas LDK“. Vienas iš projekto renginių – ekskursija į Vilnių. Nors Šv. Petro ir Povilo bažnyčios išorė kukli, tačiau vidus gniaužia kvapą. Įžengę į šią bažnyčią visi netekome žado.
Mus nustebino bažnyčios didingumas, akinamai balta spalva, detalių ir
skulptūrų gausa, jų simboliškumas. Pasijutome kaip XVII a. Antakalnyje grožėjomės Sapiegų rūmais, nors jie yra apleisti, tačiau galėjome
įžvelgti XVII amžiaus Baroko detalių. Taip pat lankėmės Žvėryne, kuriame XVI–XVIII amžiuje medžiojo Radvilos. Nepraleidome progos
aplankyti renesansinius Aušros Vartus ir pasivaikščioti garsiuoju Vilniaus senamiesčiu. Vilniaus universitete paklaidžiojome painiais kiemeliais bei pabuvome Šv. Jonų bažnyčioje, kur pamokslus skaitė garsi
Baroko laikų asmenybė K. Sirvydas. Aplankytose vietose gimė mūsų
skaitomi tekstai. Ši ekskursija žadina pasididžiavimą valstybės sostine
ir Lietuvos istorija.
Simona Vaitonytė

Dalios Petkevičiūtės nuotr.

kiausias ir maloniausias prisiminimas yra iš vaikystės, kai po eglute
radau nepaprastą lėlę – šviesiais
plaukais ir mėlynomis (stiklinėmis) akimis. Ją pavadinau Sniegute. Džiaugsmas buvo didžiulis,
nes tada dar mažai kas tokią lėlę
turėjo. Kalėdos man visada laukiama ir prasminga šventė.
Ačiū už pokalbį.
Eglė Peleckaitė
Dalios Petkevičiūtės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)
R. Ruočkienė. Man kiekvienos
šv. Kalėdos šviesios – bendras
šeimos Kūčių stalas, jaukios Piemenėlių mišios, šviesus ir ankstyvas kalėdinis varpų skambesys ir
nuostabus jausmas širdy – gerai,
kad dar visi kartu susirenkam.
A. Vaišnienė. Šv. Kalėdos –
svarbiausia šeimos šventė. Šios
šventės laukimas ypatingas – norisi būti geresniam, teisingesniam.
Gera, kai visi kartu susėdame prie
balto Kūčių stalo ir pagaliau pasijauti dvasiškai atgimęs, tarsi
švaresnis...
Ž. Jurkšienė. Galbūt pats aiš-
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Gimnazijoje:

Fizikos olimpiada:
I v. – L. Maciulevičius (III kl.),
M. Padelskas (IV kl.).
I–II v. – A. Bendoraitis (I kl.), S.
Venčaitytė (I kl.), V. Marčiulionytė (II kl.), V. Aleksynas (II kl.).
II v. – I. Milušauskas (III kl.), D.
Tamulynaitė (IV kl.).
III v. – M. Sabaliauskas (I kl.),
V. Šatas (I kl.), A.Bendinskas (II
kl.), T. Žiūkas (III kl.), I. Baranauskaitė (IV kl.).
Chemijos olimpiada:
I v. – M. Sabaliauskas (I kl.), M.
Giraitis (II kl.), L. Maciulevičius
(III kl.), I. Ališauskaitė (IV kl.).
II v. – M. Juodsnukytė (I kl.), S.
Kairiūkštytė (II kl.), T. Kisielius
(III kl.), A. Marchockij (IV kl.).
III v. – V. Šatas (I kl.), V. Marčiulionytė (II kl.), S. Vaitonytė (III
kl.), I. Kandrotaitė (IV kl.).
Biologijos olimpiada:
I v. – S. Venčaitė (I kl.), V. Niūklytė (II kl.), T. Kisielius (III kl.),
I. Kandrotaitė (IV kl.).
II v. – M. Sabaliauskas (I kl.), L.
Lukoševičiūtė (II kl.), A. Maceina
(III kl.), K. Ivanauskaitė (IV kl.).
III v. – M. Juodsnukytė (I kl.), K.
Matusevičiūtė (II kl.), A. Maceinaitė (III kl.), I. Ališauskaitė (IV
kl.).
I klasių kalėdinis tinklinio turnyras:
I v. – „Milena ir ko“ ( M.
Mačiulaitytė,
E.
Šileikaitė,
E.Stravinskas, A. Stravinskas).
II v. – „Emilė ir ko“ (E. Skromovaitė, A. Laukevičiūtė, P. Riauba,
E. Saikevičius).
III v. – „Martyna ir ko“ (M. Bendinskaitė, S. Vinskaitė, A. Rutkauskas, R. Kazlauskas).
Kalėdinis mišrių komandų tinklinio turnyras:
I v. – „Donaira ir ko“ (D. Tamulynaitė, J. Žiupka, J. Jaruševičiūtė,
V. Aleksynas).
II v. – „Tomas ir ko“ (T. Pagirys,V.
Niūklytė, M. Malinauskas, O.
Abraham).
III v. – „Miglė ir ko“ (M. Tarasevičiūtė, L. Giniūtė, A. Gustaitis,
T. Zelenekas).
Rajone:
Informatikos olimpiada:

jaunesniųjų grupė:
I v. – A. Bendoraitis, I kl.
vyresniųjų grupė:
I v. – M. Jakubauskas, III kl.
III v. – A. Bendinskas, II kl., J.
Burbulis, III kl.
„Gyvenimo“ taurės krepšinio
varžybos:
I v. – gimnazijos merginų komanda.
I v. – gimnazijos vaikinų komanda.
Literatūrinis konkursas „Kuriame pasaką“:
Laureatai: K. Kupstaitė,
E.Peleckaitė, II kl.
Apskrityje:
Matematikų konkursas „Žiburys“:
I v. – L. Maciulevičius (III kl.), R.
Klimaitė (IV kl.).
II v. – I. Baranauskaitė (IV kl.).
III v. – M. Sabaliauskas (I kl.).
Sveikiname!

Konkursas ,,Žiburys“

Lapkričio 15 d. gimnazijoje vyko
respublikinis matematinis konkursas ,,Žiburys“, kurį organizuoja mūsų gimnazijos matematikai.
Šiemet į ,,Žiburio“ konkursą susirinko 62 mokiniai iš Kaišiadorių,
Garliavos, Babtų, Birštono, Šilavoto, Pakuonio, Raudondvario ir,
žinoma, Prienų mokyklų. Visus
susirinkusius svečius pasveikino
ir sėkmės palinkėjo mūsų gimnazijos direktorė I. Šneiderienė ir
Prienų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vedėjas R. Zailskas.
Po konkurso atidarymo koncerto
mokiniai išsiskirstė į klases ir pradėjo spęsti uždavinius.
Mokiniams praskraidrinti nuotaiką ir papasakoti apie informacinių technologijų svarbą bei studijas į gimnaziją atvyko VU Kauno
humanitarinio fakulteto Informatikos katedros vedėjas doc. dr. A.
Lopata, kuris skaitė pranešimą
,,Informatiko kasdienybė profesionalo akimis“. Konkursas baigėsi
džiaugsmo šūkiais, dalyvių ir nugalėtojų apdovanojimais.
Jovita Kelmonaitė
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Dalios Petkevičiūtės nuotr.

Knygų Kalėdos 2012

Prie akcijos kviečiama prisijungti visa gimnazijos bendruomenė,
taip pat įmonės, organizacijos,
pavieniai asmenys. Naujų knygų
dovanų gimnazijos bibliotekai
galite nupirkti iš ,,Knygų Kalėdų“
lentynos, kuri iki sausio 6 d. bus
įsikūrusi ,,Pegase“. Akcijos knygos pažymėtos specialiu lipduku
ir joms taikoma 20% nuolaida.

Kalbiname bibliotekos vedėją
Liną Krūvelytę
Kokie šios akcijos tikslai?
Papildyti mokyklų bibliotekų
fondus ir paskatinti mokinius
skaityti kuo daugiau knygų. Paprastai mokiniai bibliotekoje ieško naujesnių grožinės literatūros
knygų, enciklopedijų.
Kaip galime prisidėti prie šios
akcijos? Kokias knygas vertėtų
pirkti?
Įvairiais būdais: nueiti į miesto
knygyną ir nupirkti knygą (tik
nepamirškite užrašyti mokyklos,
kuriai jūs dovanojate knygą, pavadinimo) arba galite dovanoti
gimnazijai ir savo turimą knygą.
Gimnazija parengusi reikalingiausių knygų sąrašą – programinės privalomos literatūros.
Akcijoje dalyvaujančių knygų bei
programinės privalomos literatūros knygų sąrašą galite pamatyti
internetiniame puslapyje www.
knygukaledos.info

Informatika – gyvenimo
būdas

Dalios Petkevičiūtės nuotr.

Audrius Lopata – VU Kauno
humanitarinio fakulteto Informatikos katedros vedėjas, docentas. Matematikos konkurso ,,Žiburys“ metu svečiavosi
gimnazijoje ir skaitė pranešimą
,,Informatiko kasdienybė profesionalo akimis“. Tad naudodamiesi proga, suskubome jį
pakalbinti.

Kodėl pasirinkote būtent informatiko specialybę?
Laikai, kai rinkausi specialybę,

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Ko palinkėtute akcijos dalyviams?
Būti aktyviems ir patirti džiaugsmą dovanojant knygas.
Kalbiname GMS prezidentę
Gretą Aleksynaitę.
Kaip GMS prisideda prie akcijos gimnazijoje?
Skatiname dalyvauti ne tik gimnazijos bendruomenę, bet ir pavienius asmenis, organizacijas.
Prienų rajono verslininkams dalijame kvietimus dalyvauti akcijoje
,,Knygų Kalėdos 2012“.
Kokios šios akcijos taisyklės
gimnazijoje?
Kiekviena gimnazijos klasė privalo padovanoti po knygą iš programinės privalomos literatūros
sąrašo.
Kalbiname Emmą Valūnienę.
Aktyviai dalyvaujate akcijoje
,,Knygų Kalėdos 2012”?
Mano kuruojama IVe klasė ir
aš gimnazijai nupirkome keturias knygas: K. Donelaičio poemą ,,Metai“, A. Škėmos romaną
,,Balta drobulė“, J. Savickio apsakymų rinkinį ir V. Bložės eilėraščių rinkinį. Pirkdami knygas atsižvelgėme į tai, kad knygos būtų
iš programinės literatūros.
Ką žadate pirkti?
R. Stonytė. Jeigu rasiu knygyne
A. Frank knygą ,,Dienoraštį“, būtinai nupirksiu gimnazijai.
IIIe kl. mokinės. Tikriausiai
pirksime V. Mykolaičio Putino
romaną ,,Altorių šešėly“.
IIa kl. mokinė Eglė. Galvojame
pirkti A. Škėmos romaną ,,Balta
drobulė“.
Ačiū visiems už pokalbį.
Rūta Barcytė
prieš daug metų buvo visai kitokie, bet visuomet labai domėjausi kompiuteriais. Atsirado daug
draugų, kolegų, kurie buvo baigę
informatiką ir sėkmingai dirbo.
Tad, galiu sakyti, kad įtaką darė ir
aplinkiniai.
Kaip reaguojate į tai, kad informacinės technologijos baigia
užvaldyti visą pasaulį?
Labai teigiamai, nes tai reiškia,
kad informatikams visuomet bus
darbo (juokiasi).
Kaip reaguojate į vaikų priklausomybę nuo kompiuterių?
Aš pats stengiuosi ,,kovoti“ su
savo vaikais, bet sunkiai sekasi.
Tėvams siūlyčiau bandyti geranoriškai susitarti, riboti vaikams
praleidžiamą laiką prie kompiuterio, pasiūlyti jiems kitokias pramogas.
Jeigu Jūsų vaikas nuspręs sekti Jūsų pėdomis, Jūs jį bandysi-

5 psl.
Rusų kalbos konferencija

Lapkričio 29 dieną „Žiburio“ gimnazijoje vyko rusų kalbos šventė!
Rusų dailės mecenato Tretjakovo 180–ųjų metinių proga gimnazijos
rusų kalbos mokytojos N. Sogačiovos iniciatyva buvo organizuota konferencija. Kauno Jėzuitų, Garliavos Juozo Lukšos gimnazistai, Jiezno,
Išlaužo ir Prienų mokiniai skaitė pranešimus apie šio Rusijos kultūriniam gyvenimui nusipelniusio žmogaus gyvenimą, asmenybę, šeimą,
labdaringą veiklą. Konferencijai reportažą paruošė ir vienos Sankt
Peterburgo mokyklos mokiniai. Jie specialiai vyko į Maskvą ir virtualiai supažindino konferencijos dalyvius su Tretjakovo dailės galerijos
eksponatais. Mūsų gimnazistai L. Martusevičius, K. Grūšelionytė, M.
Blaževičius, P. Alekšiūnaitė, I. Makštutytė ir B. Žaromskis skaitė pranešimus. Nors pasaulyje vis labiau įsigali anglų kalba, susidomėjimas
vykusia konferencija įrodo, kad ir rusų kalba nėra pamirštama.
Ieva Makštutytė

Krikštynos bendrabutyje

Gimnazijos bendrabutyje vyko naujokų krikštynos, kurias organizavo
auklėtoja Diana Zacharevičienė ir bendrabučio
senbuvė Jolanta. Krikštynų ceremonija vyko keliais etapais – prisistatymas, linksmos užduotys
pamokų ruošos ir žaidimų
kambaryje,
miegamajame, valgomajame. Etapų laimėtojai gavo piniginius prizus, Krikšto
fondo valgomus eurolitus.
Krikštytojai, surinkę atitinkamą skaičių krikštukų, gavo bendrabučio
krikštą, krikštynų sertifikatus, medalius, dovanėles. Krikštynų ceremonija linksmai pasibaigė prie šventinio stalo su krikštynų skanėstu.
Bendrabučio senbuvė Jolanta
te atkalbėti ar skatinsite?
Tiktai skatinčiau, nes reikia pragmatiškai žiūrėti į įsidarbinimo
galimybes, o aš manau, kad jos
kuo toliau, tuo yra platesnės tiek
Lietuvoje, tiek ir užsienyje. Lietuvoje ir kitose šalyse informatiko
darbas yra analogiškas. Informacinės technologijos ypač plinta
į visas gyvenimo sritis ir tokio
pobūdžio darbuotojų kuo toliau,
tuo labiau reikia. Tai reiškia, kad
žmogui, baigusiam informatiką,
gyvenime perspektyvos būtų užtikrintos.
Ar įsivaizduojate savo dieną
be kompiuterių ir kitų elektros
prietaisų? Kokia ji būtų?
Labai norėčiau, kad tokia diena
būtų. Tai būtų mano svajonė.
Paskaitoje minėjote, kad informatika – ne specialybė, o gyve-

nimo būdas. Kodėl?
Todėl, kad žmonių, kurie neturi
įgūdžių, noro, niekaip nepritrauksi prie kompiuterių. Tokiem žmonėm kompiuteris vis tiek bus visą
laiką svetimas. Tačiau jeigu su juo
susidraugauji, prie jo prasėdi nuo
ryto iki vakaro, manau, jis tampa
gyvenimo būdo dalimi.
Jūsų palinkėjimai žiburiečiams.
Rinkitės tokią specialybę, kurią
jaučia jūsų širdis ir nesimokykit
to, ko mokotės per prievartą, nes
tai, dažniausiai, geruoju nesibaigia. Mokytis reikia tik tai, kas
traukia. Be abejo, kviečiu studijuoti informatiką ir kitas specialybes VU Kauno humanitariniame
fakultete.
Ačiū už pokalbį!
Jovita Kelmonaitė
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Kaip skleisti gerumą?

Gal užtenka būt maloniam su kitais ir padėti, kai sunku, kad kiti
pasijustų gerai ar geriau. Rimantė Celiešiūtė, III klasė
Gerumą reikia skleisti darant gerus darbus. Padėti žmogui, atsidūrusiam bėdoje, nebūti abejingam,
daug šypsotis. Viktorija Kazlauskaitė, III klasė
Jaust begalinį norą mokytis ir
mokyti kitus, rūkyt ir palikt pusę
cigaretės... Andrius, IV klasė
Pasiimi gerumą į vieną ranką, į
kitą – gerumo skleidiklį ir skleidi.
Dovydas, IV klasė
Pasiimi kibirą, iš maišo prisipili
gerumo ir eidamas per mokyklą
beri jį ant visų arba pasirinktinai.
Jonas, IV klasė

Šypsotis, širdyje kasdien padėkoti Dievui už jo gerumą, nemeluoti, nevaidmainiauti, visuomet
būti paslaugiems. Tik gerumas
nuginkluoja žmogų. Emma Valūnienė
Nuoširdumu, jautrumu, draugiš-
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Adventas

Emilijos Pavlavičiūtės nuotr.

Apkabinti liūdintį draugą. Silvija
Atnešti nereikalingus daiktus ir
padovanoti tiems, kuriems jų reikia. Justė
Padėti kitiems išmokti chemiją ir
matematiką. Eglė
Poelgiais, kalbom, mintim, tikėjimu, supratimu, tolerancija. Ieva
Makštutytė, IV klasė
Reik būt tokiu žmogum: visada
darančiam namų darbus kitiem,
skolinančiam litus, duodančiam
rūkyt ir statančiam alaus. Skirmantas, IV klasė
Žmogus turėtų būti mažiau savanaudiškas. Manau, noras skleisti
gerumą turi kilti iš žmogaus vidaus, nesąmoningai, o ne dėl to,
kad kažkas pasakė – reikia. Tada
gerumas sklinda savaime. Ieva
Ališauskaitė, IV klasė
Gerais darbais, mintimis, kartais paprasčiausiu apkabinimu ar
žvilgsniu. Svarbiausia, kad pats
žmogus būtų geras, tuomet ir jo
darbai bus visiems priimtini, padedantys ir ypatingi. Karolina
Valentinaitė, III klasė
Dalios Petkevičiūtės nuotr.

Dalios Petkevičiūtės nuotr.

Gerais darbais ir žodžiais. Užtenka nusišypsoti nuliūdusiam
praeiviui, kad bent kažkiek paskleistum gerumo. Paulina
Atiduoti pusę keksiuko draugui.
Silvukas
Būti, bendrauti, šypsotis ir svarbiausia – neužmiršti draugų! K.
Plačiai ir nuoširdžiai nusišypsant, užleidžiant vietą vyresniam
žmogui autobuse, aukojant įvairioms nepelno siekiančioms organizacijoms, „Maisto bankui“,
savanoriaujant ar duodant kraują.
Ieva Tiškevičiūtė, III klasė
Duoti nusirašyti namų darbus.
Emilija
Skleisti gerumą reikėtų pradėti nuo mažų dalykų, smulkmenų
– kiekvienas namuose turime
žaislų, dulkančių palėpėse, ar
nenešiojamų drabužių, kuriuos
galėtume atiduoti, kam jų reikia.
Donaira Tamulytė, IV klasė

Dalios Petkevičiūtės nuotr.
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Kalėdiniai papuošimai, dovanos, patiekalai...
Viskam
randame laiko, tik
Dievas skursta pamirštas
rūpesčių
tvartelyje. Per kiekvieną adventą galime dar kartą pradėti
gyvenimą iš naujo –
gyvenimą su Dievu.
Tai laikas, kai esame
kviečiami permąstyti savo kasdienybę,
mažiau pykti, daugiau šypsotis, mažiau reikalauti, daugiau dovanoti,
išsivaduoti iš savo kompleksų ir gebėti į meilę atsakyti meile.
Advento esmė – Išganytojo Jėzaus Kristaus laukimas tylioje maldoje,
atsiprašyme, širdies pasninkavime ir pagalba artimui. Kristaus gimimas
atnešė pasauliui meilės, vilties ir tikėjimo žinią. Prisiimdami krikščionišką prigimtį, turime įsipareigoti būti ne tik meilės ir vilties skleidėjais,
bet ir tikėjimo, kuris šiandien dažnai nepapuola į mūsų vertybių sąrašą.
Pasninkavimą dažnai siejame su mėsos nevalgymu, o juk iš tikrųjų esame kviečiami iš meilės Jėzui bent keturias savaites susilaikyti nuo įvairių prisirišimų, pavyzdžiui, svaigalų, TV, interneto, kasdienio egoizmo
ir pan... Esame kviečiami nugalėti save ir padovanoti šį laiką Dievui.
Virginija Baronienė
kumu, dėmesiu žmogui. Petras
Kačiušis
Pirmiausia būkime geri patys
sau, savo artimiesiems. Savo širdyje turime uždegti gerumo švieselę. Aldona Ūsienė
Pats turi būti geras žmogus, tada
gerumas sklis savaime. Gerumą
gali skleisti geru žodžiu, šypsena,
nuoširdžiu žvilgsniu, gerais darbais. Vida Degutytė
Mintimis, žodžiais, darbais, savo
gyvenimu. Jolanta Šlečkienė
Net maži dalykai priverčia mus
pačius pasijusti geresnius ir kitus
tokius padaryti. Nuoširdus pasikalbėjimas, pagalba, pasidžiaugimas kito sėkme... Virginija
Šiugždinienė
Ačiū už pokalbį.
Kalbino Paulina Jančytė,
Gintarė Kazlauskaitė,
Laurynas Juravičius

Žiburiečiai pildo svajones!

Kalėdos – stebuklų, dovanų
metas. Praėjusį penktadienį bei
pirmadienį 004 kabinete stovėjo
stiklainis, į kurį gimnazistai metė
pinigus, skirtus mažo berniuko
svajonei išpildyti – dėmesio sutrikimų turintis vaikas tenorėjo
augintinio. Už surinktus pinigus
tikybos mokytoja Virginija nupirko gyvūnėlį, kuris, tikėkimės,
pradžiugins berniuką ir bus naujas
jo draugas.
Rugilė Dagilytė

Laikraštį parengė Rūta Barcytė, Ieva Makštutytė, Rugilė
Dagilytė, Eglė Peleckaitė, Tautvydas Vencius, Dalia Petkevičiūtė,
Jovita Kelmonaitė, Gintarė Kazlauskaitė, Paulina Jančytė, Kristina
Žukauskaitė, Silvija Žemaitytė, Emilija Pavlavičiūtė
Maketavo Greta Tarasevičiūtė, Ieva Aldakauskaitė, Daumantas
Janecka, Vaida Marčiulionytė.
Laikraščio redaktoriai Jovita Kelmonaitė, Laurynas Juravičius
Konsultavo Levutė Karčiauskienė.
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