Prienų „Žiburio“ gimnazija
Būsimiesiems trečiokams – ugdymo plano naujovės

2012 – 2013 mokslo metus puikiai – dešimtukais – baigė Donatas Mekionis, IIIa klasės mokinys.
19. Kairiūkštytė Silvija, IId klasė (9,8)
9. Vinskaitė Svaja, Ie klasė (9,69)
20. Celiešiūtė Rimantė, IIIa klasė (9,71)
10. Jančytė Paulina, IIa klasė (9,67)
Labai gerai mokslo metus baigė:
21. Jančiauskaitė Paula, IIIa klasė (9,25)
11. Jaruševičiūtė Justina, IIa klasė (9,6)
1. Klimaitė Emilija, Ia klasė (9,44)
22. Jančiukaitė Elena, IIIa klasė (9,44)
12. Juravičius Laurynas, IIa klasė (9,67)
2. Juodsnykytė Margarita, Id klasė (9,69)
23. Kurapkaitė Gabrienė, IIIa klasė (9,5)
13. Niūklytė Vaiva, IIa klasė (9,67)
3. Sabaliauskas Mantas, Id klasė (9,69)
24. Vaitonytė Simona, IIIa klasė (9,63)
14. Šalčiūtė Roberta , IIa klasė (9,8)
4. Bendinskaitė Martyna, Ie klasė (9,69)
25. Aleksynaitė Greta, IIIc klasė (9,67)
15. Valentinaitė Giedrė, IIa klasė (9,47)
5. Celiešiūtė Akvilė, Ie klasė (9,81)
26. Dabrišiūtė Gintarė, IIIc klasė (9,3)
16. Marčiulionytė Vaida, IIb klasė (9,93)
6. Milaševičius Domantas, Ie klasė (9,56)
27. Tamošiūnaitė Rūta, IIId klasė (9,63)
17. Giraitis Marijus, IIc klasė (9,8)
7. Morkūnas Ignas, Ie klasė (9,44)
18. Kleizaitė Justina, IIc klasė (9,67)
Sveikiname ir didžiuojamės!
8. Venčaitytė Sigita, Ie klasė (9,88)

Dalios Petkevičiūtės nuotr.

JIE ŠVIEČIA TAIP,
KAIP TURI ŠVIESTI
„ŽIBURYS“!

Paskutinis skambutis nuskambėjo 89 gimnazistų laidai!

Gegužės 30-ąją dieną net 133 gimnazistams nuaidėjo Paskutinio
skambučio aidai. Visą dieną ketvirtokai smaginosi važinėdami savo
mašinomis, o klasių auklėtojos – limuzinu.
Vidudienį svečiai bei šventės kaltininkai susirinko į gimnazijos
aktų salę, kurioje vyko
iškilminga
šventė.
Tradiciškai
Paskutinio skambučio šventę
pradėjo ketvirtokai, giedodami mokyklos himną.
Mokyklos vyriausiems
sveikinimo žodžius bei
dainas skyrė už juos šiek
tiek jaunesni – trečiokai
bei GMS. Gražių bei
nuoširdžių žodžių abiturientams
negailėjo
direktorė Irma Šneiderienė, abiturientų auklėtojų vardu kalbėjusi
Živilė Jurkšienė bei buvęs direktorius Aidas Aldakauskas. Šventėje
taip pat dalyvavo Seimo nario Andriaus Palionio patikėtinis Arūnas
Vaidogas, kuris Seimo nario vardu pasveikino šventės dalyvius bei
abiturientų klasėms bei mokytojų kolektyvui padovanojo po tortą.
Šventės metu skambėjo eilės bei dainos, trečiokams buvo įteiktas
mokyklos raktas bei testamentas. Abiturientai pakabino vinjetę
mokyklos koridoriuje.
Elena Jančiukaitė

Dalios Petkevičiūtės nuotr.

Domanto Milaševičiaus nuotr.

Kiekvienais metais gimnazijos
antrokai susidaro individualius
ugdymo planus trečiai ir ketvirtai gimnazijos klasei. IUP yra
keliami tam tikri reikalavimai:
pasirenkamų dalykų skaičius
turi būti ne mažesnis kaip 8 ir
ne didesnis kaip 13, o pamokų
skaičius per savaitę – ne mažiau
kaip 28 ir ne daugiau kaip 32 valandos. Norėdami sužinoti, kas
antrokams yra siūloma šiemet,
kalbiname direktorės pavaduotoją
ugdymui Daivą Sabanskienę.
Kokių naujovių bus kitais
mokslo metais?
Nuo Rugsėjo pirmosios bus
galima rinktis visus tris gamtos
mokslus, mažės kūno kultūros
šakų pasirinkimas: liks bendroji
kūno kultūra, aerobika ir tinklinis. Vertėtų paminėti ir tai,
kad keisis stojimo į aukštąsias ir
aukštesniąsias studijų pakopas
tvarka – norint įstoti į nemokamą
vietą, bus privalu mokėti užsienio

kalbą B1 lygiu.
Ar būsimiems trečiokams
siūlysite naujų modulių?
Moduliai išliks tokie patys,
kaip ir praeitais metais: lietuvių
kalbos rašybos ir skyrybos praktikumas, anglų kalbos klausymo
ir kalbėjimo praktikumas, anglų
kalbos rašymo kompetencijų
ugdymas, matematikos uždavinių
sprendimo praktikumas, istorijos šaltiniai, biologijos praktinės
užduotys,
fizikos
uždavinių
sprendimo
praktikumas
ir
eksperimentinė chemija. Atsiras
vienas naujas modulis – geografijos praktikumas.
Kokių dar reformų galime
tikėtis?
Dėl mažinamo mokyklų finansavimo tikriausiai reikės atsisakyti tų dalykų, kuriuos pasirinks
nepakankamas mokinių skaičius.
Taigi gali atsitikti taip, kad nebus
patenkinti kai kurių mokinių pasirinkimai.
Ko palinkėtumėte būsimiems
gimnazijos trečiokams?
Pirmiausia gerai pailsėkite per
vasarą. Saulei šviečiant ar lietui lyjant, ilsėkitės, džiaukitės
ir mėgaukitės pelnytais vasaros
malonumais. Po vasaros atostogų
grįžkite sveiki į gimnaziją ir kupini jėgų, svajonių ir ryžto kibkite
į mokslus. Lauksime Jūsų rudenį.
Ačiū už pokalbį.
Emilija Pavlavičiūtė
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Prienų „Žiburio“ gimnazija

Interviu vienu klausimu.
Etiškumą labiausiai nulemia
santykis su kitais žmonėmis

Gimnazijoje priimti rajono
mokyklų dešimtokai
Gegužės 10–ąją Prienų „Žiburio“ gimnazijoje vyko Atvirų durų diena
Prienų miesto ir rajono mokyklų dešimtų klasių mokiniams. Dešimtą
valandą dešimtokai sugužėjo į aktų salę, kurioje juos pasveikino gimnazijos direktorė Irma Šneiderienė, t aip pat žodį tarė ir gimnazijos
kuratorė Renata Pavlavičienė, kuri pastebėjo, jog renginyje dalyvauja
didžiausią motyvaciją turintys ir apie savo ateitį galvojantys dešimtokai
bei mokytojai, kuriems ne tas pats, kas bus ateityje. Susirinkusiems
svečiams padainavo mišrusis choras, mokyklos neformaliojo ugdymo
veiklą pristatė GMS prezidentė Greta Aleksynaitė bei direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Malinauskienė. Direktorės pavaduotoja
ugdymui Daiva Sabanskienė paaiškino asmeninių ugdymo planų sudarymo principus, paaiškino, kaip pasirinkti mokomuosius dalykus
kitiems mokslo metams, taip pat pažadėjo atsakyti į visus klausimus.
Po oficialios dalies GMS nariai svečiams iš kitų mokyklų surengė
ekskursiją po gimnaziją, pasidalino įdomiomis istorijomis bei atsakė į
visus iškilusius klausimus. Nors renginyje dalyvavo tik trečdalis rajono
dešimtokų, jiems tai buvo puiki galimybė susipažinti su mūsų gimnazija iš arčiau.
Greta Aleksynaitė

Domanto Milaševičiaus nuotr.

Šeimos dieną skambėjo dainos

Domanto Milaševičiaus nuotr.

Gegužės 15–oji – Šeimos diena, o šeima – didžiausia vertybė. Šiai
dienai paminėti gimnazijoje vyko tradicinė šventė, kurią ne vienerius
metus organizuoja lietuvių kalbos mokytoja Živilė Jurkšienė ir muzikos
mokytoja Roma Ruočkienė.
Renginį pradėjus direktorės
pavaduotoja ugdymui Lina
Malinauskienė su dukra Austėja
atliko muzikinę – literatūrinę
kompoziciją. Istorijos mokytoja Vilija Juodsnukienė su savo
vaikais sekė pasaką. Mokinė
Marija Janauskaitė grojo gitara
ir su mama padainavo dainą
,,Riešutų žydėjimas“. Taip pat
dalyvavo buvęs gimnazijos
direktorius, gimnazistės Ievos
Aldakauskaitės tėtis Aidas kartu su vaikais. Paklausta, ko gali pasimokyti iš senelės, Paula Jančiauskaitė sakė: ,,Galiu pasimokyti rimties,
susikaupimo. Mano senelė labai išmintinga“. Ji kartu su mama ir senele
padainavo lietuvių liaudies dainą. Po jų dainavo sesės Milda ir Laura
Noreikaitės, Elena Jančiukaitė su mama Laimute, Vytautas Trakymas
su mama. ,,Tikrasis seseriškumas – tai viena kitos palaikymas, saugojimas ir pasiaukojimas,“ – gimnazistė Karolina Ptakaitė kalbėjo apie ryšį
su sese Liveta. Gimnazistė Viktorija Kazlauskaitė specialiai šiai šventei
paruošė šokį.
Po šeimų pasirodymų visi dalyviai susėdo į ratą tarsi viena didelė šeima.
Muzikos mokytoja Roma kiekvienam davė po muzikinį instrumentą ir
išmokė dainą ,,Belle Mama“. Nuskambėjo darnus gimnazijos ,,šeimos“
orkestras. Direktorės pavaduotoja Lina Malinauskienė įteikė padėkas
tėvams, aktyviai dalyvavusiems mokyklos bendruomenės gyvenime.
Renginio pabaigoje pasirodė mokyklos vaikinų ansamblis bei choras.
Rugilė Dagilytė
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Mokytoja
Danutė
Padvelskienė lietuvių kalbos
mokytoja „Žiburio“ gimnazijoje dirba daug metų. Per šiuos
metus ji pamatė daug skirtingų
mokinių, turi savo nuomonę apie
mokinių elgesį ir kultūrą. Kalbiname mokytoją: kokį mokinį vadiname besielgiančiu etiškai.
Mes, mokytojai, nuolat susiduriame su savęs ieškančiais
žmonėmis – tos paieškos yra
nelengvos, todėl ir bendravimas
dažnai nebūna lengvas. Mokiniai, kaip ir visi žmonės, gal net
dažniau dėl savo amžiaus nežino,
nesupranta, kaip jie vienoje ar
kitoje situacijoje turėtų tinkamai
pasielgti. Bet tai normalu. Keikimosi, rūkymo kapinėse, įžūlaus
elgesio su šalia esančiais, pamokų
nelankymo negalėčiau laikyti
etišku elgesiu. Aš tikrai noriu
pasidžiaugti, kad gimnazijoje
mokosi daug puikių, žingeidžių,

veiklių jaunų žmonių. Tikrai nevardinsiu, kaip turėtų etiškai elgtis mokinys, nes etika yra vidinės
kultūros dalis, kuri priklauso nuo
paties mokinio ir nuo visos jo
aplinkos. Mokinio, kaip ir visų
kitų žmonių, etiškumą labiausiai nulemia santykis su kitais
žmonėmis, net ir su tais, kurie
jiems nepatinka.
Ačiū už pokalbį.
Emilija Pavlavičiūtė

Apdovanojimas už gerą lankomumą ir uniformų nešiojimą

Šių metų gegužės 9 dieną dvi pirmokų klasės su auklėtojais Vytautu
Blekaičiu ir Džiuginta Gaigaliene vyko į ekskursiją, kuri buvo skirta
kaip dovana už gerą lankomumą ir uniformų nešiojimą. Ekskursijos
(ji buvo organizuota kelionių agentūros) metu mokiniai ir mokytojai
aplankė Kauno šokolado fabriką, Kelmės dvarą, D. Poškos muziejų.
Ib klasė, kurios auklėtoja yra Džiuginta Gaigalienė, į ekskursiją vyko
už tai, kad sąžiningai pirmą pusmetį nešiojo uniformas. Mokiniai, paklausti ką galėtų pasakyti apie kelionę, negailėjo teigiamų atsiliepimų,
sakė, kad ekskursija patiko, buvo įdomi ir naudinga. Mokytoja
Džiuginta Gaigalienė taip pat džiaugėsi ekskursija, nes prieš tai niekada
nebuvo lankiusis Kelmėje, taip pat gyrė drausmingus mokinius.
Id klasės mokiniai su savo auklėtoju Vytautu Blekaičiu mėgavosi kelione, gauta už puikų lankomumą. Šios klasės mokiniai irgi negailėjo
gerų atsiliepimų, jiems įspūdį paliko šaudymas iš indėniškų lankų,
skanus šokoladas ir, žinoma, pati kelionė autobusu. Auklėtojas Vytas
Blekaitis sako, kad kelionė buvo tikrai smagi ir įdomi, tačiau varginanti
– truko apie 8 valandas. Taip pat mokytojas perduoda žinutę: „Kovosim
ir toliau!“
Linkime visiems imti pavyzdį iš šių dviejų klasių!
Emilija Pavlavičiūtė
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Comenius susitikimas Vokietijoje

Pavasarinė akcija ,,Darom‘‘
subūrė beveik visą mokyklos
bendruomenę ir buvo gana
netradicinė.
Diena buvai vasariškai šilta ir
saulėta, tad daugelis su malonumu
įsitraukė į visuotinį tvarkymąsi.
Tiesa, abiturientams darbuotis
nebuvo privaloma, tačiau savanoriai buvo laukiami. Kaip ir kasmet
mokiniai tvarkė istorinį ,,Žiburio“
kalnelį, kur kadaise buvo įsikūrusi
pirmoji mokykla, dabartinės
gimnazijos pirmtakė. Kita dalis mokinių darbavosi gimnazijos prieigose. Šiemet gražinome
mokyklą tikrąja to žodžio prasme

– gavome net 200 eglaičių ir 70
pušelių, kurias pasodinome prie
ne visai išvaizdžiai atrodančios
mokyklos tvoros. Prienų miškų
urėdijos Verknės girininkijos
girininkas Aurimas Bartuška ne
tik padovanojo šiuos sodinukus,
bet ir pamokė, kaip teisingai juos
pasodinti bei prižiūrėti.
Džiugu, jog talkai mokiniai
nebuvo abejingi. Susirinkusieji
puikiai praleido laiką, o sodinusieji medelius teigė jau dabar
laukią, kol medeliai užaugs ir taps
visais metų laikais žaliuojančia
gyvatvore.
Tautvydas Vencius
Dalios Petkevičiūtės nuotr.

Gegužės 13–19 dienomis vyko baigiamasis Comenius daugiašalio
p r o j e k t o
„Alternatyvūs
e n e rg i j o s
šaltiniai ir aplinka“ susitikimas
Vokietijoje, Penzberg
mieste.
Jame dalyvavo
keturi gimnazijos
mokiniai – Greta
Aleksynaitė, Simona Monkelytė,
Vladas Šatas ir Laurynas Juravičius, mokytojos Džiuginta Gaigalienė,
Rasa Kučinskienė bei gimnazijos direktorė Irma Šneiderienė. Projekte
taip pat dalyvavo mokytojai ir mokiniai iš Ispanijos, Italijos, Norvegijos ir Prancūzijos. Susitikimo metu buvo pristatomos šalys, gaminamas bendras Comenius projektui skirtas lankstinukas, organizuojamos
išvykos bei jaukios vakaronės.
Laurynas Juravičius
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Mokyklą apjuosė
žaliuojanti gyvatvorė

Tradicinė krepšinio šventė – pirmąkart arenoje!

Domanto Milaševičiaus nuotr.

Gegužės 17 dieną gimnazija organizavo tradicinę krepšinio šventę.
Tiesa, šiemet įvyko
malonus pasikeitimas – gimnazijos
krepšinininkus
priėmė
naujoji sporto arena.
Pirmą kartą arenoje vykusi šventė
išties pavyko: buvo
jaučiamas ir žaidėjų,
ir žiūrovų didelis
susidomėjimas.
Abiturientų
rinktinė žaidė su I–
III klasių moksleivių komanda. Pranašesni buvo didesnę patirtį sukaupę
dvyliktokai, jie laimėjo rezultatu 83:54. Varžybos buvo netradicinės,
mat pusę jų žaidė vien vaikinai, kitą pusę – mišrios komandos.
Mokyklos rinktinėje rezultatyviausi buvo Donatas Jančiauskas ir
Karina Deimantavičiūtė, iš ketvirtokų naudingiausiai žaidė Evaldas
Šerpenskas ir Kristina Kėvalaitė. Metimo į krepšį varžybose antrą vietą
užėmė Povilas Geraltauskas ir Martyna Bendinskaitė, trečiąją – Donatas Jančiauskas ir Evelina Paužaitė. Džiugu, kad mokyklos renginiai
kasmet pritraukia daugiau sportuojančių žmonių.
Ieva Makštutytė

Linos Krūvelytėsnuotr.

Gimnazijos kūno kultūros mokytoja Dalia Šklėriūtė organzavo dviračių žygį poeto Justino Marcinkevičiaus keliais.
Žygio dalyviai prie Alksniakiemio pradinės mokyklos.

Mokyklų bibliotekos nemiega

Balandžio 23–30 d. Prienų rajono mokyklose vyko bibliotekų akcija „Draugauk su knyga – 2013“. Džiugu, jog į šią akciją įsitraukė
ir mūsų gimnazija.
„Draugauk su knyga – 2013“ metu mokyklų bibliotekose vyko
rašytojų jubiliejų minėjimai, literatūros kūrinių skaitymai, viktorinos,
knygų dovanojimo bibliotekoms akcijos ir kt. Taip pat kiekvienoje
mokykloje buvo išrinkti aktyviausi skaitytojai. Mūsų gimnazijoje jais
tapo Ieva Brūzgaitė, Eglė Peleckaitė ir Mantas Blaževičius.
Na, o gegužės 15 d. Prienų Justino Marcinkevičiaus viešojoje bibliotekoje vyko baigiamasis šios gražios akcijos renginys, kuriame buvo
apdovanotos rajono mokyklų bibliotekininkės bei daugiausiai skaitantys mokiniai.
Eglė Peleckaitė

Domanto Milaševičiaus nuotr.

Atėjus pavasariui vis daugiau
gimnazistų išsineria iš tamsių
uniformų, aplaidžiau pasižiūri
į namų darbų krūvas ir leidžia
sau nors trumpam atitrūkti nuo
mokslų. Šį kartą klausiame,
ką mokiniai planuoja veikti
pirmąją atostogų dieną.
Džiaugsiuosi, kad jau praėjo
lietuvių kalbos žinių patikrinimas,
džiaugsiuosi atėjusiomis atostogomis, puikiu oru, tačiau nerimausiu, nes maždaug po savaitės
bus matematikos žinių patikrinimas. Tad dar neatsipalaiduosiu.
Rugilė Žurauskaitė
Pirmą atostogų dieną miegosiu
ilgai ilgai, o visą vakarą ketinu
praleisti draugų būryje. Vitalija
Sinkevičiūtė
Eisiu žvejoti, leisiu laiką su
draugais. Arnas Bakys
Pirmiausiai gerai išsimiegosiu,
o po to važiuosiu į „Tarzaniją“.
Bernadeta Mikalauskaitė
Manau, pirma atostogų diena
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Prienų „Žiburio“
bus skirta miegui – bus daug daug
miego valandų. Vytautas Trakymas
Atsikelsiu,
nusišypsosiu
kylančiai saulei, susitiksiu su
draugais ir planuosiu, kaip praleisiu, tikiuosi, šiltą ir nuotykių
kupiną vasarą. Roberta Šalčiūtė
Užsistatysiu žadintuvą septintai
valandai, atsikelsiu, nusišypsosiu
ir eisiu miegot toliau! Miglė
Kulbušauskaitė
Pirmąją dieną išjungsiu visus
žadintuvus, telefono garsą, jeigu
kas skambintų ryte (o taip dažnai
būna) ir miegosiu, miegosiu tol,
kol atsikelsiu. Marijus Giraitis
Važiuosiu susitikti su draugais ir,
jei bus geras oras, eisime į gamtą.
Andrius Lugauskas
Pirmiausia, tai ilgai miegosiu.
Atsikėlęs paskelbsiu „Facebook“,
kad pagaliau atostogos, ir eisiu su
draugais į lauką, nusipirksim labai labai daug ledų ir važiuosim
kur nors jų valgyti. Dominykas
Baronas
Ačiū už atsakymus!
Paulina Jančytė

gimnazija
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Silvija Kairiūkštytė,
IIg klasės mokinė, Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkurse
„Sidabro
vainikėlis“
Suvalkijos
regioniniame ture laimėjo I
vietą, o respublikiniame
apdovanota padėka už
sėkmingą dalyvavimą.
Sveikiname Silviją ir
jos mokytoją Audronę
Ramančuckienę!

Jaunojo tyrėjo diena

Rasos Kučinskienės nuotr.

Dėkoju visiems gimnazijos „Salvės“ grupės nariams ir jos
bičiuliams! Ačiū, kad kalbinote, ruošėte interviu, rašėte straipsnius, darėte apklausas, fotografavote, piešėte ir maketavote.
Nuoširdžiai dirbo Ieva Aldakauskaitė, Jovita Kelmonaitė, Rūta
Barcytė, Miglė Tarasevičiūtė, Dalia Petkevičiūtė, Ieva Ališauskaitė, Greta Tarasevičiūtė, Aušra Kontutytė, Ieva Makštutytė, Tautvydas Vencius, Elena Jančiukaitė, Emilija Pavlavičiūtė, Greta Aleksynaitė, Daumantas Janecka, Vaida Marčiulionytė, Silvija
Žemaitytė, Greta Šataitė, Paulina Jančytė, Laura Noreikaitė, Kornelija Kupstaitė, Kistina Žukauskaitė, Gintarė Kazlauskaitė, Rugilė
Dagilytė, Domantas Milaševičius. Be Jūsų nebūtų buvę ir „Salvės“!
Levutė Karčiauskienė

Akimirka iš gimnazijos Sporto ir menų dienos
Domanto Milaševičiaus nuotr.

Gegužės 29 diena mūsų gimnazijoje – Jaunojo tyrėjo diena. Renginyje turėjo galimybę dalyvauti 255 gamtos mokslų besimokantys
gimnazistai. Jis
vyko pagal projekto „Mokinių
jaunųjų tyrėjų
atskleidimo ir
ugdymo sistemos sukūrimas
– II etapas“
vizitų organizavimo programą,
kurios tikslas
– skatinti mokinius domėtis
gamtos mokslais ir technologijomis, formuoti jų mokslinę pasaulėžiūrą, plėtoti kūrybines galias.
Vilniaus universiteto dėstytojai skaitė paskaitas „Mes ir visata“ (visatos istorija, kosminiai susidūrimai ir kosminis smūgis Žemei, gyvybės ir
nežemiškų civilizacijų paieškos Visatoje), „Smegenų veiklos principai.
Minčių žemėlapių praktika“, „Žmogaus genomas“, „Įrangos demonstravimas“ (greitaveikė kamera, judesių registravimo sistema). Paskaitų
metu buvo pateikiama nemažai teorinės medžiagos, tačiau visa tai buvo
pateikiama labai gyvai, mokiniai galėjo naudotis modernia technika, atlikti tam tikrus tyrimus, bandymus, išskirti vaisių DNR.
Džiaugiamės galimybe dalyvauti šiame projekte, o naudingų ir įdomių
paskaitų tikimės vis daugiau!

Eglė Peleckaitė

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
Nr. 10 (113) 2013 m. birželis

Laikraštį parengė Elena Jančiukaitė, Emilija Pavlavičiūtė, Rugilė
Dagilytė, Greta Aleksynaitė, Laurynas Juravičius, Ieva Makštutytė,
Tautvydas Vencius, Eglė Peleckaitė, Kristina Žukauskaitė, Paulina
Jančytė, Domantas Milaševičius, Dalia Petkevičiūtė.
Maketavo Daumantas Janecka, Vaida Marčiulionytė.
Konsultavo Levutė Karčiauskienė.

