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Salve
Prienų „Žiburio“ gimnazija

Paskutinis skambutis

93–oji laida – 126 abiturientai
2017 metais ,,Žiburio“ gimnaziją baigia 93–oji laida – 126 moki-

niai. Šiemet dauguma ketvirtokų pasirinko laikyti VBE: anglų kal-
bos – 110 bei lietuvių kalbos ir literatūros – 109 abiturientai. Taip 
pat populiarūs yra matematikos (96 abiturientai) bei istorijos (78 
abiturientai) valstybiniai brandos egzaminai. Mažiau negu pernai 
abiturientų pasirinko laikyti šiuos VBE: biologijos, fizikos, tech-
nologijų, geografijos, informacinių technologijų, chemijos ir menų. 
Šiemet abiturientai daugiausiai rinkosi laikyti keturis egzaminus 
(43%). Dalies abiturientų neišgąsdino ir penki egzaminai (37%), 
šešis VBE rinkosi vos 2%.

93–ojoje abiturientų laidoje netrūksta ir konkursų, olimpiadų pri-
zininkų. Labiausiai šiais mokslo metais įvairiuose konkursuose ir 
olimpiadose sekėsi IVc klasės mokinėms Bernadetai Balčiukynaitei, 
Augustei Lyberytei ir Paulinai Grigaravičiūtei. Gimnaziją garsina ir 
kiti abiturientai – Laura Bartuškaitė, Šarūnas Budbergis, Samanta 
Kamarauskaitė, Kristina Lukoševičiūtė, Megana Mikučiauskaitė, 
Laimonas Petkevičius bei Lukas Žiūkas, laimėję prizines vietas 
olimpiadose ar konkursuose.

Mokslo metus labai gerai baigė Greta Radzevičiūtė, Paulina Gri-
garavičiūtė, Simona Andriukevičiūtė, Augustė Lyberytė, Bernadeta 
Balčiukynaitė, Karolina Bautronytė, Megana Mikučiauskaitė bei 
Kristina Lukoševičiūtė.

Džiaugiamės ir didžiuojamės!

Daiva Sabanskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, 
Miglė Kazlauskaitė

Mieli abiturientai, 
jau skaičiuojate paskutines 

mokyklinio gyvenimo akimir-
kas, jau baigiasi vienas gra-
žiausių gyvenimo etapų, tačiau 
prasideda kitas, ir Jūs kaip dai-
lininkai stovite prieš baltą dro-
bę, į kurią turėsite įrašyti naujus 
darbus, naujus sumanymus ir 
naujus patyrimus. Būkite drą-
sūs ir ryžtingi, priimkite gyveni-
mo iššūkius kaip lyderiai: pasi-
tikėdami savo jėgomis, eidami į 
pasaulį godžiomis žinių ir nau-
jovių širdimis. Linkiu Jums kuo geriausios kloties, sėkmės eg-
zaminuose, būsimuose darbuose ir neįkainojamos patirties, nes 
ji moko ištvermės, suteikia išminties ir apdovanoja sėkme. Ne-
pamirškite, kad Jus visada lydės patys artimiausi pagalbininkai: 
tėvai, šeima, mokytojai ir draugai. Tad ženkite pro naujai atsive-
riančias duris aukštai iškėlę galvas ir pasiryžę drąsiai pasinerti į 
plačią įspūdingą gyvenimo kelionę. 

Pagarbiai,
gimnazijos direktorė Irma Kačinauskienė

,,Salve“ komanda

Mieli abiturientai,
Štai ir nuskambėjo paskutinis skambutis... Greitai žengsite 

pro šios mokyklos duris į naują gyvenimo etapą. Tačiau iki šios 
akimirkos Jūsų dar laukia išbandymas – brandos egzaminai. 
Linkiu Jums susikaupti ir išlaikyti juos kuo įmanoma geriau, 
nes tikiu, jog sunkiai dirbote. O tuomet skirkite laiko sau, pa-
ilsėkite ir smagiai praleiskite vasaros atostogas. Tikiuosi, jog 
nepamiršite mokyklos, kurioje prabėgo gražiausios dienos, bei 
bendraklasių ir mokytojų, kurie per keletą metų tapo svarbia 
Jūsų gyvenimo dalimi. 93–ioji laida, ačiū, jog švietėte taip, 
kaip turi šviesti „Žiburys“!

GMS prezidentė Liucija Ališauskaitė

Mielieji,
Albertas Einšteinas yra pasakęs: „Mokslas nebuvo ir nie-

kuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas 
iškelia naujų klausimų, o visokia raida ilgainiui susiduria su 
naujais, kaskart didesniais sunkumais“. 
Nuoširdžiai norime Jums palinkėti, kad kiekvienas žingsnis 

Jūsų gyvenimo kelyje vestų  į neišmatuojamo dydžio aukštu-
mas, kad kiekviena nesėkmė virstų postūmiu siekti tikslų ir kad 
kiekviena diena atneštų naujus išbandymus, potyrius ir, žino-
ma, – sėkmę. 
Linkime, kad sėkmė Jus lydėtų ir per egzaminus!
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ŠVIESK SAVE, ŠVIESK KITUS, ŠVIESK TAIP, KAIP TURI ŠVIESTI ,,ŽIBURYS“!

Barbė devyndarbė
Augustei Lyberytei už koky-

bišką šimto darbų darymą vie-
nu metu.
6:30. Suskamba žadintuvas. 

Bet iš lovos išsiritu tik apie 
7:00. Dušas, pusryčiai ir aš jau 
pakeliui į mokyklą. Prasideda 
sunkiausia dienos dalis. Ir tai 
ne tik pamokos! Dažnai tenka 
lakstyti po mokyklą tvarkant 
reikalus, tad nelabai lieka laiko 
ir pietums. Po pamokų dar lau-
kia konsultacijos, po konsulta-
cijų – reportažų filmavimas... 
Po visko – pagaliau namo. 
Neišsiverčiu be pietų miego, 
kuris po alinančios dienos kaip 
atgaiva. Bet ir išsimiegoti ne-
pavyksta.

Meniška siela – graži siena 
Justei Olsevičiūtei ne tik už 
padailintą mokyklos sieną, bet 
ir mokyklos garsinimą meno 
srityje. 
Dažniausiai įkvepia proble-

mos. Ypač tokios, kurios erzina 
ir gyvenimą gadina diena iš 
dienos, todėl atsiranda labai 
stipri motyvacija sukurti ką 
nors, kas jas pašalintų. Dar 
įkvepia žmonės. Ypač tokie, 
kurie patogiai jaučiasi „savo 
kailyje“.

Mes Jus prisiminsime tokius... Gimnazijos laikraščio SALVE nominacijos

Pora kaip tvora
Monikai Kavaliauskaitei ir 

Povilui Kamarauskui už tokią 
gražią ir ilgametę draugystę. 
Pirmiausia kartu esantys 

žmonės turi būti draugai. Kad 
santykiai taptų ilgalaikiai, rei-
kia įdėti daug pastangų ir at-
sidavimo. Santykių negali būti 
be abipusės meilės, rūpesčio, 
laimės, saugumo ir ramybės 
jausmo būnant kartu.

Vikrusis žvirbliukas
Rasai Kučinskienei už daugy-

bės renginių organizavimą moki-
nių labui.
Kalba klasės vadovė. Šiemet 

mokyklą ruošiasi baigti 27 IVd 
klasės mokiniai. Jie labai sa-
varankiški, savimi pasitikintys, 
turintys savo nuomonę, atkaklūs 
ir labai įdomūs, mėgstantys ben-
drauti mokiniai. Tikiuosi, kad taip 
dažnai sirgdami įgijo imunitetą ne 
tik kūno, bet ir dvasios virusams. 
Labai norėčiau, kad patys skleis-
tumėte meilę ir džiaugsmą, kad būtumėte atviri naujai patirčiai, 
gyvenimo grožiui, kitiems žmonėms.
Naujosioms technologijoms – 
taip! 
Danutei Kazlauskienei už inte-

raktyviųjų pamokų propagavimą.
Kalba klasės vadovė. IVe klasę 

baigia 23 mokiniai. Visi jie labai 
skirtingų charakterių, gabumų, 
interesų, bet turintys sąžiningu-
mo, nuoširdumo, pagarbos kitam 
jausmus. Linkiu jiems tikėti savi-
mi, savo širdimi ir galvoti savo 
galva.

Šimtas viena kalba
Emmai Valūnienei už neeilinius 

gebėjimus mokant  gimnazistus 
kelių užienio kalbų.
Kalba klasės vadovė. IVa klasę 

baigia 23 mokiniai. Mano moki-
niai atviri, nuoširdūs. Pažymiai, 
gauti mokykloje, nieko gyvenime 
nenulemia. Linkiu abiturientams 
eiti paskui savo svajonę, daryti 
tai, ką labiausiai nori daryti, ir ir 
daryti tai geriausiai, kaip tik gali.

Linksmiausio juoko savininkė
 Romai Ruočkienei už tai, jog 
Jums juokiantis nebelieka nei 
vieno liūdno žmogaus.
Kalba klasės vadovė. IVb klasę 

baigia 29 mokiniai. Per visus ke-
tverius metus tai buvo gausiausia 
klasė. Nėra namų be dūmo, bet... 
visur gerai, o namie geriausia. 
Kiekvienas turi savo nuomonę, 
savo matymą, savo idealus. Juk 
daugiavaikėje šeimoje irgi visi 
pasiskirsto grupelėmis pagal po-
linkius, interesus ir nenusakomą 
sielų derėjimą... Norėčiau palinkėti, kad neprarastų smalsumo, 
kad ir brandaus amžiaus būdami galėtų pasakyti, jog gyvenimas 
įdomus.

Visada stilinga ir laiminga
Irenai Mažeikienei už skleidžia-

mą neišmatuojamą pozityvumą.
Kalba klasės vadovė. Mano 

vaikai (IVc kl., 24 mokiniai) man 
yra patys geriausi, kūrybiškiausi, 
draugiškiausi, linksmiausi, gra-
žiausi ir... saviausi. Linkiu Jums 
gyventi širdimi. Nesiplėšyti ir 
nekovoti, nelipti per kitų galvas 
dėl didesnio atlygio ar galimybės 
papietauti prabangiame resto-
rane. Svarbu suvokti, kad laimė 
priklauso ir nuo Jūsų pačių – jei 
nemokėsite džiaugtis kiekviena smulkmena, sėkmingai nugyventa 
valanda, tai galite ir nesuprasti, kad laimė čia pat sparnais mo-
juoja. Taigi nuosekliai ir kantriai ieškokite savosios laimės, raski-
te ją ir saugokite, kad ji nesudužtų lyg trapus krištolas, atsitrenkęs 
į neapykantos ir pykčio sieną.

Kas ten gražiai gieda?
Gedvilei Bendaravičiūtei už 

gimnazijos užbūrimą savo nuos-
tabiu  balsu.
 Lavinti balsą pradėjau nuo 

septynerių metų.

Išdikutė iš didžiosios raidės
Nedai Pogoželskaitei už hu-

moro jausmą bet kokioje situ-
acijoje.
Pozityvaus mąstymo nepra-

rasti man padeda draugai bei 
žmonės, kurie įkvepia ir pa-
moko, jog gyvenime į visus 
nuopuolius reikia žiūrėti kaip į 
galimybę tobulėti ir, kad ir kas 
nutiktų, į viską žiūrėti optimis-
tiškai.

Ištiesk pagalbos ranką
Laurai Bartuškaitei už pa-

galbą maketuojant laikraštuką 
„Salve“.
Maketuotojo įgūdžiai nerei-

kalingi profesijai, kurios sie-
kiu, bet manau, kad, kaip ir bet 
kuri kita veikla, maketavimas 
yra naudingas. Visuomenė to-
bulėja, bet koks kompiuterinis 
raštingumas yra geras. Ma-
nau, kad maketavimo įgūdžiai 
gali praversti ateityje darant 
kvietimus, atvirukus draugams 
ir panašiai.



 2017 m. gegužėSalve3 psl.

Wanna be on top
Meganai Mikučiauskaitei už 

pavyzdžio rodymą, kaip reikia 
gražiai rengtis ir atrodyt. 
Man svarbiausia – jaustis 

komfortiškai: renkuosi patogius, 
mano stilių atitinkančius drabu-
žius, taip pat neskiriu daug laiko 
makiažui.

Pora kaip tvora
Jovilei Jakonytei ir Tomui 

Jančiauskui už tokią gražią ir 
ilgametę draugystę. 
Norint išsaugoti santykius, 

viskas  priklauso nuo žmonių 
ir jų poreikių, bet turbūt svar-
biausia eiti į kompromisus, su-
prasti vienas kitą.

Pora kaip tvora
Simonai Kabašinskaitei ir 

Gyčiui Kazlauskui už tokią 
gražią ir ilgametę draugystę. 
Norint išsaugoti santykius, 

reikia pasitikėjimo vienas kitu, 
atvirumo, kantrybės.

Bitutė darbštutė
Rimgailei Brūzgaitei už nesi-

baigiančią energiją ir stropumą.
Visada energijos ir pozity-

vumo suteikia  mane supantys 
žmonės: draugai, mokytojai, 
šeima.

2+2=šviesos greitis 
Laimonui Petkevičiui už ma-

tematikos bei fizikos pasieki-
mus.
Reikia turėti kantrybės spręsti 

banalias užduotis ir gilinti savo 
žinias kiekvieną dieną. Svar-
biausia reikia netingėti spręsti 
uždavinius, nes tik praktika ir 
sunkus darbas atneša sėkmę.

Muzikos virtuozas 
Kasparui Gudaičiui už moky-

klos garsinimą muzikiniuose 
renginiuose. 
Muzika mano ateities planuo-

se – vienareikšmiškai taip!

Tuoj pakilsianti žvaigždė
Lukui Bartuliui už vilties ne-

praradimą, dalyvaujant projek-
te „X faktorius“.
Stovint „X faktorius“ sce-

noje aplanko dviprasmiškas 
jausmas. Iš vienos pusės bijai 
būti nesuprastas, iš kitos giliai 
jauti, kad pastebės ne tik kaip 
atlikėją, bet ir kaip asmeny-
bę. Nepaisant viso drebančio 
kūno ir balso, jauti malonumą, 
kuriuo gali pasidalinti su dau-
gybe žiūrovų. Tai asmeniškai 
man buvo pats maloniausias 
jausmas, kurį galėjau patirti 
būdamas tokio dydžio scenoje 
ir apskritai per mano, kaip atli-
kėjo, karjerą.

Holivudinė šypsena
Vaidui Celiešiui už užkrečia-

mą nusišypsojimą. 
Į klausimą, kokią dantų pas-

tą siekdamas tobulos šypsenos 
naudoja, nusišypsojęs atsakė: 
„Geras klausimas! Tebūnie 
Collgatte“.

Sportas – mano antras vardas
Kornelijai Abasevičiūtei už 

atsidavimą  ir laimėjimus spor-
to srityje. 
Manau, kad sportas visuomet 

išliks mano gyvenime.

Viską moku 
Bernadetai Balčiukynaitei už 

nesuskaičiuojamus laimėjimus 
visose srityse.
Deja, lietuvių kalbos sampro-

tavimo bei literatūriniai raši-
niai tikrai nėra viena stipriųjų 
mano pusių. 

Kaip pasakiau, taip ir bus
Gabrielei Juodsnukytei už 

savo nuomonės neišsižadėji-
mą.
Savo užsispyrimą paveldėjau 

iš tėčio, nes visuomet stengia-
mės pasiekti tai, ko norime, net  
jeigu ir nesieka ar pakelėj dau-
gybė kliūčių.

Charizmatiškasis donžuanas
Jovydui Juocevičiui už neeili-

nius aktorinius bei asmeninius 
sugebėjimus.
Charizmatiškas žmogus tas, 

kuris maloniai bendrauja, 
džiugiai šypsosi ir išsiskiria iš 
minios.

Asmeninis vairuotojas
Gyčiui Sabaliauskui už nepa-

sididžiavimą ir beteisių draugų 
pavėžėjimą.
Važinėjimas daugiausiai, be  

abejo, priklauso nuo tėvų fi-
nansų, už ką ir turėčiau jiems 
padėkoti.

Bus tų teisių
Mantui Stasiūnui už vilties ne-
praradimą praradus teises.
Iš tiesų dvyliktokui teisės la-

bai svarbios, nes dabartinis 
gyvenimo etapas reikalauja 
vairuoti: pats gali visur nuva-
žiuoti, nesi priklausomas nuo 
kitų. Į teisių praradimą žiūriu 
skeptiškai - liko laukti nebe-
daug, kol jas atgausiu.

Kuklioji gamtininkė 
Paulinai Grigaravičiūtei už 

nuostabius pasiekimus gamtos 
mokslų srityse.
Gamta – gyvybė, laisvė, šviesa.



Salve 4 psl. 2017 m. gegužė

Laikraštį parengė Liucija Ališauskaitė, Adrijana Urbie-
tytė, Miglė Kazlauskaitė, Darija Ustilaitė, Eglė Zujūtė, 
Emilija Damukaitytė, Miglė Buzaitė.
Maketavo Ugnė Šalčiūtė, Paulina Ignatavičiūtė.
Konsultavo Levutė Karčiauskienė.

Prienų „Žiburio“ gimnazijos laikraštis
Adresas: J.Basanavičiaus g. 1, 4340 Prienai.
Tel.: (8~319) 52430. 
El. paštas: salveziburys@gmail.com
www: http://ziburys.prienai.lm.lt
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Geografijos pamokos metu mokytoja mums rodė skaidres ir vienas kla-
siokas, kuris telefone turėjo išmanųjį pultelį, mokytojai aiškinant išjung-
davo projektorių. Visa klasė tai žinojo, bet apsimetėm, jog nesuprantam, 
kas vyksta. Buvo labai linksma, nes mokytoja buvo susirūpinusi, kad iš-
kilo techninės problemos.
IVd klasė

Iš abiturientų prisiminimų

Ką mes veiksime vasarą

Paskutinio skambučio proga kalbinome abiturientus  ir 
klausėme, kokie jų vasaros planai, ką planuoja nuveikti 
per atostogas?

Rimgailė Brūzgaitė. Planuoju vasaros nepraleisti vėjais, tru-
putį dirbsiu ir nusprendžiau pakeliauti po platųjį pasaulį, todėl 
aplankysiu kelias šalis.

Gedvilė Bendaravičiūtė. Pasibaigus egzaminams vyksiu į jau-
nųjų bardų stovyklą, vėliau žadu būti su šeima, kur nors išlėkti į 
gamtą su draugais, pakeliauti ir dalyvauti dainuojamosios poezi-
jos festivalyje. Na, ir žinoma, tikiuosi, jog pavyks sėkmingai įstoti 
į universitetą.
Judita Juralionytė. Pirmus mėnesius tikiuosi dirbti, liepos pa-

baigoje išvažiuosiu į Norvegiją. Taip pat laukiu festivalių. Manau, 
dar truputį pakeliausiu po Lietuvą ir likusį laiką praleisiu prie 
jūros.
Jonas Štrimaitis. Pirmiausia planuoju per šias atostogas pail-

sėti. Taip pat šiek tiek padirbėti užsienyje, tai bus gera galimybė 
užsidirbti pinigų ir pakeliauti po Europą. Po vasaros planuoju eiti 
savanoriu į armiją.
Milena Raudonikytė. Stengsiuosi pasilsėti po egzaminų, nusi-

teikti artėjančioms studijoms, ta proga pakeliauti po Europą. Ži-
noma, vasarą planuoju ir dirbti Lietuvoje.

Greta Radzevičiūtė. Vasarą planuoju dirbti, galbūt už uždirb-
tus pinigus pakeliauti bei pasilikti dalį studijoms. Bandysiu tiesiog 
pailsėti nuo mokslų.

Diana Čečenikovaitė. Ši vasara man bus labai pilna įvairiau-
sių, net ir netikėtų, planų. Na, kaip ir visiems abiturientams, reikės 
galvoti ir ieškoti, kur bei ką noriu studijuoti. Po egzaminų ketinu 
kur nors pakeliauti, pamiršti mokyklos stresą ir ruoštis naujam. 
Iš tiesų, nieko įdomaus per šią vasarą nenuveiksiu arba tiesiog 
nežinau, kas dar laukia.

Linksmiausiai prisimename iš lietuvių kalbos pamokas. Labiausiai 
įsiminė pamoka, kurios metu lietuvių kalbos mokytoja po kiekvieno ra-
šinio rinko mūsų sakinius, kurie visiškai nedera tarpusavyje. Taisydami 
sakinius visą pamoką juokdavomės iš savęs, nes nejausdavome, kokių 
nesąmonių ten prirašydavome. Pavyzdžiui, toks sakinys: „J. Savickis – 
ironijos meistras, nes jis į rimtus dalykus žiūri kaip į nerimtus, jis rimtus 
pokalbius paverčia nerimtais, nes jam viskas buvo su ironija, Savickis 
mėgo ironijas, pasijuokti iš žmonių, pabrėžti visuomenės ydas.“ Kai pa-
skaitydavom šitas, kaip mokytoja sako, „kleverzones“, kvatodavom visą 
pamoką.
IVe klasė

Vaidas Celiešius. Kadangi paskutinės atostogos prieš naują gy-
venimo etapą, tai skirsiu laisvalaikiui ir atostogavimui, nieko nesu 
suplanavęs, galbūt kažkur keliausiu, važiuosiu į kurortus pailsėt, 
bet didžiausią atostogų dalį praleisiu prie namų.
Gabrielė Ližauskaitė. Na, mano planai kol kas nėra įspūdin-

gi. Pirma, žinoma, išlaikysiu egzaminus, o vėliau planuoju dirbti. 
Šiemet pavyko gauti darbą vietoje, kur norėjau dirbti jau ne pir-
mus metus. Labai dėl to džiaugiuosi. Rugpjūtį planuoju kažkur 
pakeliauti. Tai tiek tų planų, visa kita ekspromtu.
Adrijana Urbietytė

Pats smagiausias klasės įvykis, kai miegojome mokykloje. O linksmiau-
sia, tai prisiminimai apie buvusią geografijos mokytoją ir akimirkas su ja.
IVb klasė

Labai sunku kažką išskirti. Linksmų akimirkų prisimename iš geografi-
jos pamokų, tikrai nebūdavo liūdna.
IVa klasė


