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Paskutinis skambutis - 89 laida
Abiturientai,

Sunku patikėti, bet - jau. Jau beveik baigėsi laikas... Jau tuoj nuaidės iki gyvo kaulo įgrisęs čaižus
skambutis... Nuaidės tuščiais koridoriais ir daugiau
nebereikės bėgti iš išgąsčio besidaužančia širdimi
į fizikos pamokas, nereikės dideliais kąsniais ryti
tinginio vėluojant į matematiką ar nespėjus baigti
rašyti literatūrinio rašinio ir, žinoma, nebereikės jo
išganingai laukti skaičiuojant sekundes sėdint istorijos ar biologijos pamokoje!.. Nuskambės ir - viskas.
Paskutinį kartą nužvelgsit šviesius mokyklos koridorius ir stipriai atlaposite duris į ateitį! Kol dar
stovit čia, apsidairykit, įsiminkite kiekvieną mielą
užrašą ant suolo, kiekvieno bendramokslio akis ar
šypseną gavus gerą pažymį, nusišypsokit mokytojui
ir lėkit! Šis skambutis žymi ne pabaigą, o tik dar
vieno naujo etapo pradžią!
Nepakartojamų nuotykių, prasmingų, laimingų ir
kupinų naujų atradimų dienų!

Greta Aleksynaitė, GMS prezidentė

Šių metų ketvirtokai...

Kuriuos pažįstu, galiu pasakyti, kad tai labai draugiški, linksmi žmonės, su kuriais smagu
bendrauti. Gaila, kad jie jau palieka mokyklą, nes tokių žmonių mokykloje reikia kuo daugiau! Domantas Milaševičius

Kiek teko jų pažinti – visi šaunūs
žmonės. Monika Vaitkevičiūtė
Visų pirma, manau, kad jie
geri, nuoširdūs žmonės ir draugai. Antra, manau, kad jie puikiai išlaikys egzaminus ir įstos
į pačius geriausius universitetus.
Rugilė
Žurauskaitė

2013 metų kandidatų brandos egzaminų pasirinkimas
Prienų „Žiburio“ gimnazijoje ir Respublikoje
Iš viso kandidatų
Lietuvių kalba ir literatūra
(valstybinis)
Lietuvių kalba ir literatūra
(mokyklinis)
Užsienio kalba (anglų)
Istorija
Geografija
Matematika
Informacinės technologijos
Biologija
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Chemija
Technologijos
Dailė
Muzika
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Parengė direktorės pavaduotoja ugdymui Daiva Sabanskienė

Manau, yra labai kūrybinga laida, daug linksmų žmonių. Greta
Raškevičiūtė
Ketvirtokai linksmi ir išskirtiniai. Kiekviena laida išsiskiria
orginalumu ir pastangomis palikti
mokykloje savo pėdsaką, manau,
kad 89 laida paliko itin gilų pėd-

saką „Žiburyje“. Ieva Brūzgaitė
Per
Šimtadienį
nustebino
savo išradingumu. Jie tikrai
linksmi, drąsūs, geri, draugiški. Tiesiog labai šaunūs ketvirtokai.
Marius
Matulis
Ačiū už pokalbį.
Gintarė Kazlauskaitė

Silvijos Žemaitytės nuotr.
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Gimnazijos ketvirtokai „Žiburio“ gimnazijoje praleido keturis, jiems tikrai įsimintinus metus.
Tad kokie nostalgiški prisiminimai juos užplūsta paliekant mokyklą ir ką kalba jų auklėtojos...
Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

IVa klasės mokinys Aleksandras atvirauja: „Tikriausiai įsimintiniausia, kas buvo per šiuos metus „Žiburio“ gimnazijoje, tai ekskursija į Molėtų
observatoriją. Kaip kolega Martynas antrina, labiausiai įsiminė ne tiek stebėjimas, kiek aplinka, nuotaika, dvasia. Tai buvo pirma kelionė, kai
važiavo ne viena klasė, bet ir paralelės – tai lėmė
gerą susibendravimą tarpusavyje, kurio nebuvo mokykloje. Pinigai, kuriuos išleidome kelionei, tebuvo
lašas jūroje, palyginti su tais neįkainojamais atsiminimais, nuoširdžiu juoku ir šypsenomis, draugų rato
praplėtimu ir šiltesniais mokytojų ir mokinių rate.“
Auklėtoja Danutė Kazlauskienė pasakoja:
„Man vadovavimas klasei – tai atsakomybė už
kiekvieno auklėtinio mokymąsi, lankomumą, tarpusavio bendravimą ir su mokytojais. Aš niekada
nepamiršiu, kaip su Mindaugu Padelsku plaukėme vienoje baidarėje projekto metu Lenkijoje.
Taip pat man patiko su auklėtiniais statyti vaidinimus anglų kalba. Norėčiau palinkėti rusiškos
dainos, kurią dainavo per Šimtadienį Aleksandras
ir Martynas, žodžiais: linkiu nepaklysti gyvenimo kelyje, „чтоб незасосала опасная трещина“.

Gimnazijai paliekame
„Protmūšį“!

Griebki rašymo priemonę, brūkštelki atsakymus į pateiktus klausimus, išrinki raideles ir surašyki jas atsakymų juostoje. Jos sudarys ieškomą frazę.

Ievos Ališauskaitės nuotr.

VERTIKALIAI:
1. Šių metų abiturientu laida yra aštuoniasdešimt...
2. Šiais metais „Žiburio“ gimnazijoje mokosi apie
šimtas ... dvyliktokų?
3. Protmūšį laimėjusios komandos pavadinimas.
4. IVc klasės auklėtoja.
HORIZONTALIAI:
5. IV b klasės auklėtoja.
6. Nacionalinio diktanto finalininkas IV klasės mokinys.
7. Kelintą jubiliejų šiais metais balandžio 19d. šventė Žiburio choras?
8. Ką kovo 1d. šventė žiburiečiai (dvyliktokai)?

Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

IVd klasės mokiniai pasakoja apie savo ne visai malonų įvykį: „Laukėme rusų kalbos pamokos kitame pastate.
Minutės ėjo, o mokytoja vis dar nebuvo pasirodžiusi, tad
praėjus 15 minučių mes nusprendėme eiti atgal į mokyklą.
Nuėjome į valgyklą ir kai tik nusipirkome maisto, pastebėjome, kad mokytoja ateina. Buvo nemalonu, tačiau ji leido
mums pavalgyti su sąlyga, kad mes turime ateiti į pamoką,
nors buvo likę galbūt tik 7-10 minučių.“
Abiturientų auklėtoja Živilė Jurkšienė dalijasi savais prisiminimais: „Ši klasė – ketverių metų mano rūpestis ir džiaugsmas. Sutikau – pažinau – pamilau juos.
Šiandien džiaugiuosi auklėtinių kūrybiškumu, atsakingumu, etišku elgesiu, žodžio laikymusi, geru mokymusi,
protingomis mintimis ir sumanymais. Pamažu pasimiršta visi nesusipratimai ir negandos... Šiandien dar nenoriu kalbėti būtuoju laiku... Linkiu, kad mano auklėtiniai
nuolat turėtų puikių svajonių ir gebėtų jas įgyvendinti,
be to, linkėčiau, kad jie mylėtų aplinką, kurioje gyvens,
ir žmones, kad patys būtų labai mylimi. Tegul šie mieli vaikai niekada, net sunkiausiomis valandomis, nepraranda vilties ir noro gražiai bei prasmingai gyventi.“
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Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

IVb klasė dalijasi savo prisiminimais:
„Tikriausiai stipriausi ir patys įdomiausi įspūdžiai gimsta tada, kai žmogus atsiduria nepažįstamoje aplinkoje.
Nedrąsių žingsnių vedini į suolus 2008
metų Rugsėjo pirmąją susėdome ir
mes – IVb klasės mokiniai degučiai“.
IVb auklėtoja Vida Degutytė pasakoja: „Turiu juos ne nuo pirmos
klasės, juos gavau, kai buvusi klasės
auklėtoja išėjo į dekretines atostogas. Klasė nuo pačių pirmų dienų
man labai patiko, nes vaikai buvo
drąsūs, iniciatyvūs ir aktyvūs. Kiekviena laida yra kažkuo brangi. Turbūt labiausiai įsiminė praeitas mano
gimtadienis, kai auklėtiniai atbėgo į
mano kabinetą su didele puokšte gėlių ir tortu, tai buvo nepakartojama.
Neišsigąskite pirmosios nesėkmės, o
visada žiūrėkite į priekį. Tegul Jus visada lydi sėkmė ir optimizmas“.
Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

IVc klasė nostalgiškai pasakoja: „Ketveri metai, praleisti „Žiburio“ gimnazijoje, visai mūsų klasei buvo puikūs.
Mokytojai, nauji draugai, smagi veikla ir
įdomios pamokos. Kaip klasė, susikūrėme savo tradicijų, susibendravome. Vieni
galbūt labai liūdi palikdami šią mokyklą, bet mes džiaugiamės, nes galėsime
ją bet kada aplankyti ir ja pasidžiaugti.
Štai ką apie auklėtinius nori papasakoti jų auklėtoja Emma Valūnienė:
„Klasę turiu dvejus metus. Man jie labai
įdomūs, savarankiški, turi savo nuomonę,
nuoširdūs. Prisimenu pirmąjį susitikimą,
kai jie mane, o aš juos tyrinėjau... Noriu
palinkėti A. Šikšniaus žodžiais: „Dievo
akies vyzdyje / Būki pačiu mažiausiu. /
Dangaus karalystėn tokiems / Kelias visų
trumpiausias. / O tarp žmonių, vaikeliuk, /
Ir dideliu būki, ir aukštu. / Pamiškėje matomu būk, / Mažus – ir miške išlaužo.“
Miglės Tarasevičiūtės nuotr.

O štai IVe klasė kartu pirmą kartą susibūrė tik pernai:
„Netrukus visi susipažino, bet daugelis savo mokyklinį kelią pradėjo drauge jau pirmoje klasėje. Nepaisydami šių skirtumų bei naujokų etiketės nuveikėme
daug. Labiausiai įsiminė jaudinantis vizitas senelių
globos namuose, kuomet jų gyventojus nudžiuginome savo energija ir menine programa. Taip pat tvarkėme apleistas kapines – padirbėjome ir geriau vienas
kitą pažinome. Tai tik dalis įspūdžių ir veiklos, nuoširdžių netikėtumų, prisimintų baigiant mokyklą.“
O ką mums pasakys šios klasės auklėtoja Rasa
Kučinskienė? „Man ši klasė ypatinga tuo, kad
tai yra pirmieji abiturientai per mano darbo metus mokykloje. Dėlto jaučiu ypatingą atsakomybę
dėl savo auklėtinių. Ypatingai man įsiminė praeitų metų Kalėdos, kai mokiniai gamino dovanėles
ir po to jas dovanojo globos namų seneliams. Ypač
sužavėjo mokinių kruopštumas, atsakingumas ir
gebėjimas bendrauti su visai nepažįstamu, o galbūt
ir vienišu žmogumi. Linkiu jiems mokytis iš kitų
klaidų, o suklupus nebijoti keltis ir vėl eiti į priekį,
svajoti, atkakliai siekti užsibrėžto tikslo ir džiaugtis tuo, ką turi. O svarbiausia – būti žmonėmis.“
Ačiū už pokalbius!
Emilija Pavlavičiūtė
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Abiturientai gimnazijoje ne tik mokėsi...
Silvijos Žemaitytės nuotr.

Aleksandr
Marchockij, Evaldas Šerpenskas, Edvinas Juodsnukis, Andrius Gustaitis, Airidas Tkačiovas, Gintautas Jankauskas,
Tautvydas Staniulionis, Povilas Geraltauskas.

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Žaidė krepšinį.

Dainavo mokyklos chore.

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Dalyvavo „Comenius“projekto „Alternatyvūs energijos šaltiniai“ veikloje. Eglė

Kabašinskaitė, Ieva Ališauskaitė,
Kristina Ivanauskaitė, Jovita Kelmonaitė, Dalia Petkevičiūtė.

Justinas Žiupka, Tadas Zeleniakas, Jonas Simonaitis, Povilas
Šaltis, Laura Giniūtė, Miglė Tarasevičiūtė,
Justina Rasimaitė, Ieva Makštutytė.

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Žaidė tinklinį.

Dalyvavo GMS veikloje.

Ieva Aldakauskaitė, Rimvydė Kižytė, Tautvydas Vencius,
Raminta Tebėraitė, Ieva Ališauskaitė.

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Leido gimnazijos laikraštį SALVE.

Ieva Aldakauskaitė, Jovita Kelmonaitė, Rūta Barcytė, Miglė Tarasevičiūtė, Dalia Petkevičiūtė, Ieva Ališauskaitė, Greta Tarasevičiūtė, Aušra Kontutytė, Ieva Makštutytė, Tautvydas Vencius.

Kūrė ir ruošė knygą „Akimirkos skonis“.
ugdymo „Kūrybinio rašymo dirbtuvės“ nariai.

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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Neformaliojo

Laikraštį parengė Silvija Žemaitytė, Paulina Jančytė, Laurynas Juravičius, Kristina Žukauskaitė, Ieva Ališauskaitė, Gintarė
Kazlauskaitė, Emilija Pavlavičiūtė, Miglė Tarasevičiūtė, Vaida
Marčiulionytė.
Maketavo Ieva Aldakauskaitė, Daumantas Janecka.
Redaktorė Emilija Pavlavičiūtė.
Konsultavo Levutė Karčiauskienė.

Silvijos Žemaitytės nuotr.

Aleksandar Marchockij, Martynas Buikus, Laura
Šumauskaitė, Mindaugas Padelskas, Greta
Tarasevičiūtė, Indrė Kandrotaitė, Mantas
Kuncevičius, Arvydas Vyšniauskas, Jonas
Kuzmickas, Gabrielė Čepeliauskaitė, Aušra Lukošiūtė, Živilė Kazlauskaitė, Edvinas
Juodsnukis.

