Silvijos Žemaitytės nuotr.

Kasmet į mūsų gimnaziją atvyksta mokytis gražus būrys
naujokų. Norint nustatyti naujai atvykusių mokinių prisitaikymo lygį mokykloje, buvo
atliktas tyrimas. Iš viso tyrime
dalyvavo 101 pirmokas. Šį tyrimą atliko gimnazijos psichologė
Janina Kuncienė.
Dauguma
pirmokų atvyko iš Prienų
,,Ąžuolo“ pagrindinės mokyklos. Džiugu tai, kad net
apie 65% pirmokų gimnazijoje jaučiasi
labai gerai. Tai įtakoja pirmokų
buvimas tarp vyresnių mokinių,
geri, draugiški mokytojai, moderni, graži ir jauki mokykla. Tyrimo
duomenimis, gimnazijoje patyčių
yra, tačiau jos tikrai nėra masinės.
Iš apklaustųjų pirmokų jas patiria
9 mokiniai. Daugelis pirmokų, t.y.
net 70%, savo lankomumą vertina labai gerai ir tik 0,9% pirmokų
mano, kad jų lankomumas blogas.
Net 60% pirmokų neglumina
mokymosi krūviai. Pirmokų, nesusidorojančių su mokymosi krūviu, tyrimo duomenimis, nėra.
Taip pat šio tyrimo metu sužinota, kiek mokinių patenkinti mokymosi rezultatais. Visada patenkinti savo mokymosi rezultatais
yra tik 5%, niekada nepatenkinti
– apie 2% ir kartais patenkinti,
kartais ne – 50% pirmokų. ,,Toks
mokinių vertinimas yra galbūt
todėl, kad mokiniai kelia per
didelius sau reikalavimus net ir
tuomet, kai pažymiai yra išties
geri,“ – komentavo gimnazijos
psichologė.

Šis tyrimas taip pat atskleidė ir
mokytojų įtaką mokinių adaptacijai. „Iš tyrimų nustačiau, jog mokytojai stiprina ir padeda mokiniams geriau prisitaikyti naujoje
mokykloje,“ – teigė gimnazijos
psichologė. Tyrimo duomenys atskleidė, kad net su 95 mokiniais
mokytojai elgiasi gerai ir yra
draugiški. Taip pat 56 mokinai
teigia, kad sulaukia iš mokytojų
pagyrimų ir tai juos motyvuoja
mokytis.
Galime pasidžiaugti šio tyrimo
rezultatais, nes gerai mūsų mokykloje prisitaikė net 35%, vidutiniškai – 40%, patenkinamai
– 25% pirmokų, o blogai prisitaikusių nėra nė vieno.
Jovita Kelmonaitė

Nors ir kaip sunku ketvirtokams pripažinti – egzaminai artėja, o
prieš tai tradicinė šventė – ŠIMTADIENIS.

Mieli mokytojai, tėveliai bei draugai!
Mes, ketvirtokai, vasario 24 d. išskėstomis rankomis ir atlapomis
širdimis kviečiame Jus visus į mūsų Šimtadienio šventę!
Prisijunkite ir kartu su mumis pakeliaukite laiku!

Uniforma - privaloma

Gruodžio mėnesį gimnazijoje buvo priimti nauji susitarimai - mokyklinė uniforma yra
privaloma visiems gimnazijos
moksleiviams. Mus stebi, kaip
pavyksta laikytis naujos tvarkos, socialinė pedagogė Daiva
Šalčiuvienė.
Kalbiname ją.
Ar daug
mokinių mokykloje dėvi
uniformas?
Dažniausiai
uniformas dėvi
pirmokai - tik
keli be jos,
šiek tiek prasčiau - antrokai.
Trečiokų trečdalis be uniformų, o
ketvirtokai jų beveik nedėvi.
Kokie dažniausi mokinių pasiteisinimai?
Dažniausiai, kad uniforma išskalbta, nespėjo išdžiūti, pamiršo
apsirengti. Yra tekę girdėti pasiteisinimų, kad nepatinka uniforma, jos spalva. Mokiniams be
uniformos yra duota alternatyva
– tamsūs vienspalviai, tvarkingi
drabužiai.
Kokios nuobaudos taikomos
mokiniams be uniformos?
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Prienų „Žiburio“ gimnazija

Vasario 2-ąją švenčiame Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos dieną.
Šiemet mokiniams vyks 4 pamokos.
12 val. mokiniai su savo klasių vadovais renkasi į Šventąsias Mišias Prienų bažnyčioje. Giedos gimnazijos mokinių choras.
13 val. rengiamas gimnazijos mokinių koncertas Prienų ,,Žiburio“
gimnazijos Aktų salėje. Į koncertą atvyks svečių iš rajono savivaldybės, kitų rajono mokyklų.
14 val. gimnazijos mokinių seimas organizuoja diskusiją su kitų
rajono mokyklų mokinių atstovais ir liaudišką vakaronę. Vakaras
uždaras.
Laukiame Jūsų!
Atėjus į mokyklą be uniformos
pirmą kartą - tik užsirašau į sąrašą, antrą - mokinys rašo pasiaiškinimą, o trečią kartą - informuojami tėvai.
Ar XXI a. reikia uniformos?
Manau, kad jos tikrai reikia. Ji
padeda išvengti patyčių dėl aprangos, be to, ji yra labai graži.
Ačiū už pokalbį.
Elena Jančiukaitė

Simonos Ramanauskaitės nuotr.

Iš Reikalavimų mokyklinei
uniformai
Mokyklinę uniformą kasdien (išskyrus penktadienį) privalo dėvėti visi I–IV klasių mokiniai.
Kasdieninė mokinio uniforma:
vaikinams – vienspalvis juodos
spalvos švarkas arba bliuzonas
(su žaliomis juostelėmis, žalios
spalvos gobtuvu), tamsios kelnės,
marškiniai;
merginoms – vienspalvis juodos
spalvos švarkas arba bliuzonas
(su žaliomis juostelėmis, žalios
spalvos gobtuvu), tamsios kelnės,
marškinėliai, sarafanas, sijonas.
Draudžiama dėvėti sportines kelnes ir sportinius švarkus, išskyrus
kūno kultūros pamokas,
(nukelta į 2 psl.)

Gimnazijų ir bendrojo lavinimo mokyklų, mokinių esė konkursas, skirtas kalbininkams
J. Kazlauskui ir A. Lyberiui
atminti
„Tikrai yra kalba, kur žodis pasitinka ir palydi“ (Just. Marcinkevičius)
Konkurse dalyvauja bendrojo
lavinimo mokyklų 9–12 klasių ir
gimnazijų I–IV klasių mokiniai.
Konkursui mokiniai pateikia esė
tema „Tikrai yra kalba, kur žodis
pasitinka ir palydi“. Autorius turi
sugalvoti esė pavadinimą ir parašyti darbą, kurio apimtis rekomenduojama ne daugiau kaip 500
žodžių. Darbe turi būti nurodyta:
autoriaus vardas, pavardė, savivaldybė, mokyklos pavadinimas,
klasė, konsultavusio mokytojo
(-ų) vardas, pavardė (pageidaujama užrašyti telefono numerį ar
elektroninio pašto adresą). Esė
vertinama pagal originalumą, kūrybiškumą, atsakymą į temą.
Konkurso darbai atsiunčiami
iki 2012 metų vasario 24 dienos
e. p. adresu: zivuoka@gmail.
com
Konkurso baigiamasis vyks
2012 metų kovo 2 dieną Prienų
„Žiburio“ gimnazijoje.
Renginį organizuoja Prienų „Žiburio“ gimnazijos lietuvių kalbos
mokytojai.
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Gimnazistų saugumui –
vaizdo kameros

Siekiant užtikrinti mokinių bei
visos mokyklos bendruomenės
saugumą, išvengti smurto bei patyčių, apsaugoti mokyklos turtą,
mokykloje planuojama įdiegti
vaizdo kameras.
Daugybėje mokyklų visoje Lietuvoje jau išbandytas metodas
pasiteisino – sumažėjo vagysčių,
vandalizmo, smurto, kadangi mokiniai, žinodami, jog yra stebimi
elgiasi žymiai tvarkingiau. Įvykus
incidentui, vaizdo kamerų vaizdas
atsukamas ir paaiškėja daug įvykio aplinkybių. Tikimasi, jog tai
paskatins mokinius elgtis drausmingai, tolerantiškai, gerbti kitus
bei saugoti mokyklos turtą, kuris
naudojamas jų labui.
Nuoširdžiai norime padėkoti mūsų gimnazijos rėmėjams
– UAB „A. Karalius ir Ko“ direktoriui A.Karaliui, kitoms įstaigoms ir bendrovėms, visiems
tėvams, parėmusiems ir remiantiems mokyklą. Tikimės ir
ateityje sulaukti Jūsų paramos
ir malonaus bendradarbiavimo.
Rugilė Dagilytė

Kalėdinė pamoka

Gruodžio 23 dieną - paskutinę mokslų dieną moksleiviams
„Žiburio“ gimnazijoje vyko
Kalėdinė pamoka.
Duris į renginio pradžią atvėrė
smuiko garsai, kuriuos lydėjo
trumpa, bet aiški gimnazijos direktorės Irmos Šneiderienės kalba. Pirmokės ir ketvirtokai sakė
eilėraščius, susijusius su žiema,
žaidimais sniege bei besmegenių
statymu. Po pirmokių ir ketvirtokų kompozicijos buvo atlikta
daug kalėdinių dainų ir giesmių,
kurias dainavo gimnazijos choras
ir pritarė visa mokykla. Dalis dainų buvo atliktos skambinant gitara ar pianinu. Mokytojos Alma
Vaišnienė ir Živilė Jurkšienė paruošė du spektaklėlius: vienas iš
jų - judesio. Buvo gražu stebėti
mokinius tik šokančius, o ne sakančius žodžius. Renginį baigė
Manto Ramančucko ir Andriaus
Mitino hip hop‘o šokis.
Elena Jančiukaitė

Simonos Ramanauskaitės nuotr.

Rugilės Padvelskytės nuotr.

(atkelta iš 1 psl.)
bei pamokose vilkėti striukes.
Socialinis pedagogas, klasės vadovai turi teisę tikrinti, ar mokiniai dėvi uniformą, jos nedėvint
turi teisę paprašyti parašyti raštišką pasiaiškinimą, informuoti
tėvus.
Gimnaziją reprezentuojančiuose
renginiuose, koncertuose, šventėse, olimpiadose ir kt. renginiuose
uniformą dėvėti privaloma.
Mokiniui piktybiškai vengiant
dėvėti uniformą jo elgesys bus
svarstomas Vaiko Gerovės komisijoje, dalyvaujant mokinio tėvams, globėjams, rūpintojams.
Patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2011 m.gruodžio 16 d.
įsakymu Nr. V-(1.5) - 41

Prienų „Žiburio“ gimnazija

JIE ŠVIEČIA TAIP, KAIP TURI ŠVIESTI „ŽIBURYS“!
II v. – antrokės G. Dabrišiūtė, I.
Gimnazijoje:

V. Kudirkos dailyraščio konkurso „Rašom!“ nugalėtojai:
J. Kelmonaitė, R. Padvelskytė, G.
Dabrišiūtė, Ž. Kazlauskaitė, G.
Tomkevičiūtė, E. Mieliauskaitė,
V. Grybauskaitė, R. Jonykaitė,
M. Basakirskaitė, S. Tarasevičiūtė, A. Keturakytė, J. Bekampytė,
R. Aleksiūnaitė, S. Baranauskaitė, I. Baltrušaitytė, R. Janulynaitė,
S. Kairiūkštytė, I. Šaulinskaitė.
Lietuvių (gimtosios) kalbos ir
literatūros olimpiados I–II klasių nugalėtojai:
I kl.: E. Peleckaitė, V. Niūklytė,
B. Mikalauskaitė, K. Žukauskaitė, K. Bandonytė.
II kl.: I. Tiškevičiūtė, D. Mekionis, G. Laukaitytė, R. Tamošiūnaitė, G. Aleksynaitė.
Lietuvių (gimtosios) kalbos ir
literatūros olimpiados III–IV
klasių nugalėtojai:
III kl.: D. Tamulynaitė, K. Jančytė, I. Makštutytė, G. Krilavičiūtė,
K. Milušauskaitė.
IV kl.: J. Bekampytė, J. Bražiūnaitė, R. Jonykaitė, G. Baranauskaitė, R. Tarasevičius, A. Volungevičius, V. Grybauskaitė, Ž.
Rasimaitė.
Meninio skaitymo nugalėtojai:
I kl.: K. Bandonytė, R. Žurauskaitė, G. Kuncevičius.
III kl.: D. Tamulynaitė, I. Ališauskaitė.
IV kl.: P. Juodsnukis.
Literatūrinės - meninės kompozicijos „Vai, ko skausta man širdelę“ dalyviai.
Stalo teniso turnyras, skirtas
mokytojo P. Dzevaltausko taurei laimėti:
I v. – trečiokės M. Tarasevičiūtė,
L. Giniūtė, K. Grūšelionytė.

Mieldažytė, E. Klėgerytė.
III v. – ketvirtokės R. Kuzmickaitė, S. Ramanauskaitė, P. Glaveckaitė.

Rajone:

Biologijos olimpiada:
I v. – G. Aleksynaitė, II kl.; A. Volungevičius, IV kl.
II v. – I. Ališauskaitė, III kl.; V.
Rajeckas, IV kl.
III v. – K. Mačiulytė, III kl.
Chemijos olimpiada:
I v. – I. Ališauskaitė, III kl.; R. Tarasevičius, IV kl.
II v. – V. Marčiulionytė, I kl.; G.
Aleksynaitė, II kl.; E. Kabašinskaitė, III kl.; J. Ražanskas, IV kl.
III v. – S. Kairiūkštytė, I kl.; I.
Milušauskas, II kl.; A. Volungevičius, IV kl.
Geriausio Prienų rajono sportininkas – T. Pagirys, I kl. (Gyvenimo“ laikraščio nominacija)
„Kalėdų žvaigždės“ laureatai:
M. Noreikaitė, IV kl., ir grupė (G.
Baranauskaitė, IV kl., ir I. Kasikauskas, II kl.).
A. Lukošiūtė, III kl., ir V. Trakymas, II kl.

Zonoje:

„Dainų dainelės“ nugalėtojai:
vaikinų ansamblis.
Suvalkijos krašto dr. J. P. Kazicko moksleivių programavimo ir IT konkursai:
II v. – P. Navickas, IV kl.

Respublikoje:

Informacinių technologijų konkursas ,,Bebras“
XII v. – P. Navickas, IV kl.
Rusų kalbos poezijos konkursas
,,Kelias į Parnasą“
III v. – K. Bandonytė, I kl.
SVEIKINAME!
Silvijos Žemaitytės nuotr.
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Rugilės Padvelskytės nuotr.

Kažkas naujo (pusiau rimtai)

Grupelė jaunuolių,
žongliruojančių
kimštinį
kamuoliuką, pertraukų metu – tokį
vaizdą ,,Žibury“
matome kone kasdien, tačiau tikrai
ne kiekvienas žino
viską apie šį naują žaidimą ir tokį
greitą jo išpopuliarėjimą. Kad sužinotume daugiau apie šį žaidimą,
,,Salve“ nusprendė pakalbinti šio
žaidomo ekspertą – Karolį.
Kaip viskas prasidėjo?
Gytis atėmė kimštinį kamuoliuką ,,LABAS“ iš Pono X (vardas
pakeistas). Mes kamuoliuką paspardėm, paminkėm... Patiko.
Netrukus prisijungė ir kitų klasių
mokiniai.
Ko reikia norint žaisti?
Kamuoliuko ir bent dviejų žaidėjų. Taip pat praverstų bendras

futbolo suvokimas (rankomis atmušti negalima), gera reakcija ir
koordinacija.
Kokios šio žaidimo taisyklės?
Be jau minėto draudimo atmušti
rankomis, dar yra dešinės kojos
taisyklė - atmušti gali tik tada,
jei kamuoliukas skrieja į dešinę
tavo kūno dalį (taip sumažinama
tikimybė, kad keli žaidėjai sieks
kamuoliuko tuo pačiu metu). Taipogi yra Pono X taisyklė - jis nepriimamas.
Ačiū už atsakymus.
Dominykas Pilipavičius

Pakalbėkime apie FACEBOOK

,,Mūsų santykis su internetu
– kaip žuvų su vandeniu. Pastebime, kad jo nėra, tik tada, kai
dingsta“ (žurn. ,,Psichologija
tau“). Internetas tapo gyvenimo prioritetas, be kurio neišgyventume? Įdomu: ,,Žiburio“
gimnazistai didžiąją laiko dalį
internete leidžia besimokydami
ar naršydami ,,facebook‘e“?
Kiek laiko per dieną praleidi
facebook‘e?
Martynas Buikus. Maždaug
valandą. Paulina Buzaitė. Valandą. Mantas Čepononis. Oho,
daug, apytiksliai 20 valandų. Ingrida Baltrušaitytė. Dažniausiai
10 min, prie kompiuterio labiau
mėgstu skaityti naujienas, kalbėtis „skypu“. Ieva Kišonaitė. Iki
dviejų valandų, nes susirašinėju
su draugais iš užsienio.
Kodėl ten lankaisi?
Martynas. Priklausomybė, kurios niekada neišsigydysiu, nebent
ją pakeistų kokia kita priklausomybė. Paulina. Gaunu naudingos informacijos apie dvyliktokų
veiklą, pasižiūriu kitų nuotraukas.

Mantas. Neturiu, ką
veikti. Ingrida. Įdomu, kas naujo įvyksta
draugams. Ieva. Sužinau įdomios informacijos apie įvairias
vietas, pamatau, kas su
kuo draugauja.
Ar šis socialinis tinklalapis – pamokų
neruošimo kaltininkas?
Martynas. Taip, iš dalies. Paulina. Nemanau, ne. Mantas. Ne,
aš ruošiu pamokas visą laiką, man
netrukdo facebook‘as – šiandien
anglų devynis gavau. Negalėčiau
gyventi be šio tinklalapio, juk
facebook‘as – mano aistra. Ingrida. Ne, gal tik kartais, kai su
kokiu draugu užsiplepame. Ieva.
Galbūt, būna, reikia namų darbus
daryti, bet nenoriu nueit nuo kompiuterio ir tai užsitęsia.
Kokia facebook‘o paslaptis.
Kas Tave vilioja?
Martynas. Galimybė apžiūrėti
visų merginų nuotraukas. Paulina. Gali stebėti, kas vyksta. Mantas. Manau ir teigiu, jog dizainas.
Ingrida. Proga visus informuoti
apie save. Ieva. Galimybė susirašinėti su draugais.
Ką galima pasakyti apie žmogų, patikrinus jo profilį šioje
svetainėje?
Martynas. Galima susidaryti
pirmą įspūdį. Paulina. Aplankius
kitą žmogų facebook‘e, galime
spręsti tik apie jo išorę. Mantas.
Ai, nežinau. Ingrida. Nieko ne-
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Krikščioniškojo jaunimo
kelionė į Vokietiją

Kaip ir kiekvienais metais tikybos mokytoja V. Baronienė organizavo kelionę į tarptautinį naujametinį ,,Taize“ susitikimą, kuris
šiemet vyko Berlyne.
Gruodžio 28 – sausio 1 dienomis
dvylika gimnazistų lankėsi Vokietijos sostinėje Berlyne, kur vyko
krikščioniškojo Europos jaunimo
susitikimas. Iš visų šalių atvykusį
jaunimą pasitiko savanoriai, kurie rūpinosi atvykėlių apgyvendinimu. Berlyne mokiniai buvo
suskirstyti grupelėmis į skirtingas
parapijas, ten apgyvendinti priimančiose šeimose.
Jaunimas turėjo galimybę užsirašyti į įvairias darbo grupes, pavyzdžiui, choro, maisto dalijimo, šiukšlių rinkimo ir pan. Taip jaunimas turi
galimybę ne tik prisidėti savo darbu, bet ir pasidalinti patirtimi su kitų
šalių jaunimu. Mokyklos prezidentas Lukas ir Edvinas Liutkus užsirašė
į choro grupę, kuri giedodavo vakarinių pamaldų metu. Vaikinai sakė,
jog ši patirtis yra nereali.
Kelionės metu gimnazistai ne tik dalyvavo pamaldose, bet ir susirado
draugų iš visos Europos, aplankė žymiausias Berlyno vietas, susipažino
su vokiečių gyvenimo būdu, kultūra. Susitikimo kulminacija – Naujųjų
metu sutikimas, kuriuos mokiniai sutiko su jaunimu iš visos Europos.
Kitas Europos jaunimo susitikimas bus organizuojamas Italijos sostinėje Romoje.
Justina Bražiūnaitė
pasako. Ieva. Galima nuspėti, kokia asmenybė jis yra.
Facebook‘e labai paplitusios
įvairios frazės, raginančios komentuoti nuotraukas, spausti
,,patinka“, dalintis įvariais šūkiais. Ką apie tai manote? Ar
patys taip rašote?
Martynas. Ne, manau, tai yra
nesąmonė, laiko gaišimas. Tie,
kurie taip daro, man atrodo kvailai. Paulina. Ne, manau, kad tai
yra beprasmybė, o tie, kurie tai
daro, nori gauti daugiau dėmesio.
Mantas. Taip, tai tikrai nekvaila,
facebook‘e galima viską daryti.
Post‘inu tokius, nes man patinka, išmąstau nesąmonių, tai ir
parašau, kas man gali uždrausti?
Ingrida. Ne, nes trumpai sėdžiu
facebook‘e, man neįdomu, daug
smagiau realybėje bendrauti. Manau, tie, kurie taip daro, yra ištroškę dėmesio. Ieva. Ne, tik seniau.
Būdavo įdomu, kas pauspaus
,,patinka“, arba iš neturėjimo ką
veikti. Visada smagu sužinoti, ką
mano apie tave kiti.
Ačiū už pokalbį.
Taigi, facebook‘o aukos ir valingieji, ką ten veikiate Jūs?
Mokykloje dažnai girdime, jog
bendravimas – vertybė, tačiau
kai laiką, skirtą susitikimams
realybėje, ryja facebook‘o
chat‘ai, gal verta susirūpinti
ir pamąstyti: ar aš prasmingai
gyvenu?
Milda Noreikaitė

Auksinės mokytojų
mintys

„1547 metai – šitą datą jūs ir numirę turit žinot.“
„Taigi, kaip patarlė byloja, neperšokęs griovio, nespjauk į šulinį.“
„Dabar ne laikas mąstyt, laikas
spręst.“
„Čia jau ne sviestas sviestuotas,
čia - dukart Vandžiogala.“
„Tu ką, pirmą kartą gimus?“
„Apsikasit po lapais taip spręsdami.“
„Mirtina klaida.“
„Kitą pamoką užsibaigsite.“
„Gal galėtum šaukt tyliau?“
„Puikiai geras atsakymas.“
„Užmerkiam sąsiuvinius.“
„Ko čia purški kaip jautis telyčią pamatęs?”
„Iki klasės valandėlės sugalvokit, kaip pateisinsit praleistas
pamokas.“
„Užčiaupkit emocijas.“
„Nedavė Dievas proto seimo
nariui, kad suprastų žurnalisto
klausimą.“
„Baroko moteris – sultinga moteris.“
„Koks debilas jums pasakė, kad
mylint drugeliai pilve laksto?“
„-Bet visgi apvaisinimas įvyko
ir susidarė zigota, kas tada vyksta? - mokytoja.
- Vyras pasikaria, - mokinys“
Rinko:
Karolina Milušauskaitė,
Ieva Makštutytė
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mokų metu. Pati rūkau, kai būna
tam tinkamas laikas. Remyga.
Nes arti ir patogu. Anonimas D.
Seniau eidavau, nes kapinės arti,
o pertraukos juk neilgos. Tačiau
dabar neinu.
Ar yra tekę rūkant prasilenkti
su mokytojais? Kaip tada jauteisi?
D. Kartą vasarą. Ėjau rūkydamas, nuleidęs galvą. Ją pakėlęs
priešais išvydau matematikos mokytoją. Buvo gėda. Dėdė Džekas.
Kartą užtiko rūkantį, kai mokiausi „Ažuolo“ pagrindinėje. Liepė
apibėgti kelis ratukus. Jaučiausi
ramiai. Paslaptingoji xxxmn.
Netekę. Remyga. Taip. Prieš vienus buvo nesmagu, o prieš kitus
jokios gėdos nejaučiau. Anonimas
D. Kiekvieną dieną. Man jokio
skirtumo.
Ar ketini mesti rūkyti?
D. Taip. Dėdė Džekas. Ne, man
patinka rūkyti! Paslaptingoji
xxxmn. Taip, labai dažnai ketinu
mesti... Remyga. Ne. Anonimas
D. Galbūt ateityje.
Mokytojų nuomonė.
Koks Jūsų požiūris į rūkančius

Kreivų veidrodžių karalystėje
Kai Elutei sukako dvylika nerūpestingos vaikystės metų, ponia
Paauglystė suprato – laikas jai
imtis darbo. Visų pirma, ji ant
mergaitės nosies užaugino nediduką rausvą spuogelį. Dėl tokio
menkniekio Eliutė tikrai nebūtų
labai susikrimtusi, tačiau klastingoji ponia Paauglystė Eliutę
užbūrė – žiūrėdama į veidrodį, ji
matė ne nediduką rausvą spuogelį, o išpampusį, ryškiai raudoną
gumbą! Eilutė baisiai išsigando!
Ji vis žiūrėjo ir žiūrėjo į spuogą,
o kuo daugiau žiūrėjo – tuo nelaimingesnė ir negražesnė jautėsi.
Tada piktadarė Paauglystė, tyliai
kikendama, kad Eliutė pakliuvo į jos spąstus, griebė mergaitę
už rankos, stipriai trūktelėjo ir
ištrėmė į savo buveinę – Kreivų
veidrodžių karalystę. Kreivų veidrodžių karalystėje niekas nesuprasdavo, kad kažkas pasikeitė.
Atvykėliams atrodydavo, jog jie
yra savo įprastinėje aplinkoje. Ir

Eliutė nepastebėjo šios klastos: ji
kasdien pasiklodavo lovą, eidavo
į mokyklą, vedžiodavo šunį ir atlikdavo visas kitas savo žmogiškas pareigas.
Pasikeitė tik keletas, rodės, nereikšmingų dalykų: mergaitė savo
galvoje pradėjo girdėti balsą, kuris nuolatos primindavo: „Tau nepavyks, esi niekam nereikalinga,
niekas tavęs nesupranta.“ Maža
to, ji pastebėdavo kiekvieną veidrodį, o jie šaipydavosi: „Tavo
kojos per trumpos, o nosis – per
ilga.“ Tai tęsėsi trejus metus. Eliutė vis rečiau bendraudavo su aplinkiniais, šypsena tik kartkartėmis šmėsteldavo jos veide.
Ponia Paauglystė puotavo – jai
nebuvo nieko linksmiau nei stebėti savimi nusivylusį vaiką.
Tik, deja, smagumas piktiesiems
dažnai apdairumą kainuoja. Ponia Paauglystė pamiršo, kad teta
Branda visai netoliese gyvena.
Vienos tokios puotos metu teta
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kapinėse mokinius?
D. Šklėriūtė. Neigiamas, be
abejo. Žiauru, kai rūko penkolikmečiai vaikai... Jie ne tik nesirūpina savo sveikata, bet negerbia
ir mirusiųjų. Be to, gaila tėvų uždirbamų pinigų, iššvaistomų cigaretėms.
Artūras H. Dauguma rūkančiųjų vaikų yra 18–19 metų. Žinoma,
negerai, kad rūko, tačiau jie turi
šią priklausomybę ir nieko čia
nepakeisi. Tiesiog apmaudu, kad
norint parūkyti patogiausia vieta
jiems tampa kapinės.
Ar yra tekę prasilenkti su rūkančiais mokiniais? Kaip jie
reagavo?
D. Šklėriūtė. Taip, dažniausiai
slepia cigaretę už nugaros. Kartą
vienam pasakiau: „Mesk cigaretę“, o atsakymo sulaukiau: „Negalima šiukšlint!“
Artūras H. Taip, ne kartą. Vieni
slepia, kitiems nuolat turiu sakyti pastabų, kad nerūkytų. Manau,
kad tie, kurie slepia cigaretę, bent
jau supranta, jog rūkymas kapinėse – negražus, nepriimtinas dalykas. O šis suvokimas – pirmas
žingsnis pokyčių link.
Silvijos Žemaitytės nuotr.

Viena mėgiamiausių parūkymo vietų – senosios kapinaitės.
Deja, deja, ši vieta pernelyg
vieša, kad paslėptų rūkančius
gimnazistus, kurie kai kuriems
praeiviams kelia pasipiktinimą
ne tik savo elgesiu, bet ir paliekamomis šiukšlėmis bei nuorūkomis. Tad, norėdami sužinoti
abiejų pusių – ir mokytojų, ir
rūkančių mokinių – nuomonę
šiuo klausimu, atlikome apklausą (mokinių vardai pakeisti
pagal jų pageidavimus).
Kalbinu mokinius.
Kiek laiko rūkai?
D. Dvejus metus. Dėdė Džekas. Nuo 12 metų. Paslaptingoji
xxxmn. Nuo 15 metų. Remyga.
Nuo 12 metų. Anonimas D. Nuo
11 metų.
Kodėl pertraukų metu parūkymui renkiesi kapines?
D. Jos arti ir neblogai paslepia
rūkančius. Dėdė Džekas. Nes ten
ir kiti eina. Paslaptingoji xxxmn.
Seniau eidavau į kapines rūkyti
ir dėl to man labai gėda. Dabar
ten jau neinu, be to, manau, kad
jei rūkai, nereikėtų to daryti pa-

Branda su savo draugėmis Tiesa
ir Draugyste įsilaužė į atšiauriąją
Kreivų veidrodžių karalystę. Teta
Branda stvėrė Paauglystę, tačiau
ši nepasidavė: išsikvietė Kreivų
veidrodžių armiją ir mėgino apgauti Brandą.
Į pagalbą Brandai pati geriausia
draugė Tiesa. Ji sudaužė visus
veidrodžius, o teta Branda pririšo
prie kėdės Paauglystę ir užklijavo
jai burną. Tuomet Draugystė apkabino Eliutę ir tol laikė glėbyje,
kol ji patikėjo – nėra nevykėlė.
Eglė Peleckaitė, I kl

Rugilės Padvelskytės nuotr.

Kapinės – mirusiųjų poilsio vieta ar patogi rūkymo zona?

V. Šiugždinienė. Kai kurie bando paslėpti, o kai kurie net nereaguoja. Manau, tai priklauso nuo
mokinio intelekto.
Biologijos mokytojos V. Šiugždinienės požiūris. Suprantu, kad
paaugliai nori atrodyti suaugę,
išbandyti cigarečių poveikį, pasirodyti prieš draugus, tačiau dažnai tokie „pasirodymai“ virsta
priklausomybe. Ji ypač neigiamai
veikia fiziškai bei psichiškai besivystančius organizmus: pablogėja
atmintis, žinių įsisavinimas, fizinis vystymasis, atsiranda nuotaikų kaita, nervingumas. O blogiausia, kad tai stipriai didina riziką
susirgti kvėpavimo takų ligomis:
bronchitu, astma ar net vėžiu.
Ačiū už pokalbį.
Siekdama užtikrinti ir ginti vaikų ir suaugusiųjų teises į
aplinką be tabako dūmų, Prienų rajono savivaldybės taryba n
u s p r e n d ž i a:
1. Uždrausti rūkyti šiose Prienų rajono savivaldybės viešose
vietose:
1.2. kapinių bei maldos namų
teritorijose;
2. Įpareigoti:
2.4. ugdymo įstaigų (ikimokyklinio bendrojo lavinimo
mokyklų) vadovus 1.3. punkte
nurodytose nerūkymo zonose
pastatyti įspėjamuosius ženklus
apie draudimą rūkyti;
3. Nustatyti, kad šis sprendimas
įsigalioja nuo 2010 m. vasario 1
d.
Gintarė Baranauskaitė
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