
Nr. 3 (116) 2013 m. gruodisPrienų „Žiburio“ gimnazija
Mielieji žiburiečiai,
Kalėdos – stebuklų me-

tas, kai žvaigždės pil-
do troškimus ir vargus 
užgožia džiaugsmas.
Norėčiau Jums palinkėti
jaukių Kalėdų artimų-

jų rate, dovanų, kurių 
troškote iš visos širdies, 
išmintingų sprendimų, 
sėkmingų darbų, Nau-
jaisiais metais – daug 
įdomių ir įsimintinų aki-
mirkų, sėkmės moksle.

GMS prezidentas
Daumantas Janecka

Brangieji, 
susėdę prie šventinio Kalėdų stalo – šilto žmogiš-

kumo laužo – savo širdyse prisimename visus ir 
dalijamės Gerumu.  
Tikėjimas padaro visus  dalykus įmanomus,
Viltis priverčia viską suktis,
Meilė nuspalvina gyvenimą spalvotai...
Tegul šios kertinės vertybės kaip kelrodės žvaigž-

dės šviečia Jūsų šeimose ne tik per Kalėdas, bet ir 
visus ateinančius naujus – Žaliojo Žirgo – metus.

 Irma Šneiderienė, gimnazijos direktorė

Kad nepristigtų ne tik renginių, bet ir gerumo
Kiekvienais metais gimnazijos kasdieninį gyvenimą praskaidrina 

netradicinės dienos, šventės bei renginiai, į kuriuos suguža bene visa 
mokyklos bendruomenė – mokytojai, mokiniai bei jų tėveliai. Tačiau 
kiekvienai šventei organizuoti yra reikalingos kuo įvairesnės idėjos ir 
asmenys, ne tik galintys, bet ir norintys imtis organizavimo. Džiugu, 
jog už gimnazijos renginių organizavimą yra atsakingos keturios suma-
nios, iniciatyvios ir kūrybingos mokytojos –  lietuvių kalbos mokytoja 
Živilė Jurkšienė, muzikos mokytoja Roma Ruočkienė, etikos ir teatro 
mokytoja Alma Vaišnienė ir direktorės pavaduotoja ugdymui Lina Ma-
linauskienė. Mūsų žurnalistams pavyko organizuoti susitikimą su ren-
ginių organizavimo grupe.
Šį penktadienį gimnazijoje vyks Kalėdinė pamoka, tad pasidomėjo-

me, kuo šių metų programa išsiskirs iš kitų. Mokytoja Živilė Jurkšienė 
užsiminė, jog ši Kalėdinė pamoka bus orientuota į vertybes – gerumą, 
nenuslėptus jausmus bei tarpusavio santykius. 
Artėjančių švenčių proga mokytoja Živilė visiems linki, kad gyveni-

mas panašėtų į pasaką, Roma – kad pagaliau nustotume arti kaip arkliai 
ir skraidytume kaip pegasai, o Alma linki visiems pažvelgti į savo paties 
vidų – susimąstyti, ką mes darome ne taip ir ką reikėtų keisti, bei labiau 
mylėti save.
Savo komandos svarbiausius renginius gimnazijoje mokytojos išskyrė 

Kalėdinę pamoką, Gimnazijos dieną, Šeimos dieną, o kiekviena galėtų 
vardinti virtinę svarbių gimnazijai renginių.                     (nukelta į 2 psl.)  

Advento koncertų ciklas
Gruodžio 16 dieną, pirmadienį, mūsų gimnazijoje vyko trečiasis ad-

vento  koncertas, organizuotas kultūrinių renginių grupės. Šį kartą kon-
certavo grupės „Proper heat“ vokalistas Karolis Ramoška, jam talkino 
Vainius Dovydaitis (klavišiniai) ir Adas Gracevičius (mušamieji). 
Pasibaigus koncertui, rėmėjų dovanos buvo įteiktos atlikėjams, 

gimnazijos direktorei, kultūrinių renginių organizavimo grupei bei 
Danutei ir Juozui Padvelskiams. 
Dėkojame rėmėjams: UAB „Wilara“ vadovams Danutei ir Gedi-

minui Olsevičiams, UAB „A. Karalius ir Ko“ direktorei Eglei 
Karaliūtei, UAB „Darginta“ vadovui Gintarui Dabrišiui, LRS nar-
iui Andriui Palioniui, Nerijaus Čiužo IDV,  Bronės Kleinauskienės 
IDV.
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Gimnazijoje 
Matematikos olimpiada
I v. – B. Balčiukynaitė, I kl., M. 

Sabaliauskas, II kl., V. Aleksynas, 
III kl., L. Maciulevičius, IV kl.
II v. – P. Grigaravičiūtė, I kl.,  A. 

Levinskas, II kl., V. Niūklytė, III 
v., Ž. Petronis, IV kl.   
III v. –  S. Andriukevičiūtė, I kl., 

S. Venčaitytė, I kl., L. Lukoševi-
čiūtė, III kl., G. Aleksynaitė, IV 
kl., G. Jaruševičiūtė, IV kl.  
Biologijos olimpiada 
I v. – L. Bartuškaitė, Ic kl., D. 

Juknys, IIa kl., M. Juodsnukytė, 
IId kl., M. Giraitis, IIId kl.
II v. – S. Marcinkevičiūtė, Ia kl.,  

M. Laukaitis, IIa kl., K. Žukaus-
kaitė, IIIb kl.
III v. – A. Lyberytė, Ic kl., M. 

Bendinskaitė, IIe kl., L. Lukoše-
vičiūtė, IIId kl. 
Fizikos olimpiada
I v. – P. Grigaravičiūtė, Ic kl.,  S. 

Venčaitytė, IIe kl.
II v. –  B. Balčiukynaitė,  Ic kl., 

D. Juknys,  IIa kl.
III v. –  K. Lukoševičiūtė,  Id kl., 

M. Laukaitis,  IIa kl.
„Žiburys music awards 2013“
Grupės YLVIS klipas.
Profesijų reklamos diena
Skirmantė Mazuronytė, IIb kl.
Ugnė Revinskaitė, IIa kl.
Merginių stalo teniso varžybos
I v. – K. Kupstaitė.
II v. – M. Bendinskaitė.
III v. – K. Deimantavičiūtė.
Vaikinų stalo teniso varžybos
I v. – E. Stravinskas
II v. – M. Šukauskas.
III v. – P. Babenskas.
Mišrių komandų I–II klasių 

tinklinio turnyras
I v. – IId klasės komanda (M. 

Mačiulaitytė, E. Šileikaitė, A. 
Stravinskas, E. Stravinskas).
II v. – I klasių rinktinė (P. Bo-

JIE ŠVIEČIA TAIP, 
KAIP TURI ŠVIESTI 

„ŽIBURYS“!

reišaitė, G. Aukščiūnaitė, A. Kuz-
mickas, V. Celiešius).
III v. – IIe klasės komanda (S. 

Vinskaitė, M. Bendinskaitė, D. 
Milaševičius, E. Šalčius).
Mišrių komandų III–IV klasių 

tinklinio turnyras
I v. – Rinktinė (V. Niūklytė, K. 

Bendinskaitė, T. Pagirys, V. Alek-
synas).
II v. – Aura ir Ko (A. Damijonai-

tytė, M. Bendinskaitė, R. Kučins-
kas, P. Gylys).
III v. – Coma (G. Černevičiūtė, 

M. Mačiulaitytė, P. Masikonis, T. 
Dabrišius).
Rajone
Kalėdinis mišrių komandų tin-

klinio turnyras. Jaunučių grupė
I v. – I komanda (M. Bendinskai-

tė, M. Mačiulaitytė, A. Stravins-
kas, E. Stravinskas).
III v. – II komanda (K. Abasevi-

čiūtė, S. Vinskaitė, T. Paplauskas, 
A. Kuzmickas, V. Celiešius).
Kalėdinis mišrių komandų tin-

klinio turnyras. Jaunių grupė
I v. – I komanda (K. Bendins-

kaitė, V. Niūklytė, T. Pagirys, V. 
Aleksynas).
II v. – II komanda (A. Damijo-

naitytė, G. Černevičiūtė, R. Ku-
činskas, P. Gylys).
Mokinių kūrybos konkurso 

„Kuriame pasaką“ laureatai
Jovydas Juocevičius, Ic kl.
Margarita Juodsnukytė,  IId kl.
Informatikos olimpiada
I v. – L. Maciulevičius, IVb kl.
II v. – M. Jokūbauskas, IVa kl.
III v. – J. Burbulis, IVd kl.
Sveikiname nugalėtojus!

Gruodžio 2–ąją, pirmadienį, vyko advento  popietė–koncertas, orga-
nizuotas gimnazijos kultūrinių renginių organizavimo grupės. Koncer-
tavo smuikininkas Gediminas Dalinkevičius, gitaristas Simonas Bušma 
ir violončelininkas Arvydas Griškevičius. Šventėje taip pat dalyvavo ir 
buvęs gimnazijos tikybos mokytojas – kunigas Mindaugas Martinaitis. 
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Gruodžio įvykiai trumpai

Gruodžio 4 dieną, trečiadienį, gimnazijoje fizikos pamokose buvo 
galima susipažinti su įdomiuoju robotikos pasauliu, kurį pristatė VDU 
dėstytojai, Robotikos akademijos atstovai. Gimnazistai  pamokoje 
konstravo robotus, valdomus planšetiniais kompiuteriais.

Gruodžio 5 dieną, ketvirtadienį, vyko prevencinis renginys gimnazi-
jos pedagogams ir mokinių tėvams „Narkotikams NE – veikime kartu“, 
organizuotas gimnazijos kartu su Alytaus apskrities vyriausiojo komis-
ariato Prienų rajono policijos komisariatu. Renginyje klausytojai buvo 
supažindinti su narkotikų platinimo būdais ir jų atpažinimu, vartojimo 
pasekmėmis ir gydymu. 

Gruodžio 6 dieną, penktadienį, gimnazijoje vyko renginys „Žiburys 
music awards 2013“, kurį organizavo anglų kalbos mokytojos Vilija 
Gustaitytė ir Dana Kazlauskienė. Vertinimo komisija gimnazistų mu-
zikinių klipų autoriams įteikė nominacijas „Originaliausi“, „Geriausi 
kostiumai“, „Linksmiausi“ ir taip toliau. Geriausiu muzikiniu klipu iš-
rinktas pirmokių, grupės YLVIS, klipas „The fox“. 

Gruodžio 6 dieną, penktadienį, vyko prancūzų ir italų, mūsų moky-
kloje besimokiusių tris mėnesius pagal Comenius Individualų mokinių 
mobilumą, išleistuvės. Užsieniečiai pristatė projektinius darbus, dėkojo 
čia sutiktiems žmonėms, kad šie mėnesiai – nepamirštamas nuotykis.  

Gruodžio 6-ąją, penktadienį, gimnazijoje vyko mokyklinių laikraš-
čių leidėjų konferencija „Mokyklos laikraštis rašo...“ Dalyvavo 8 jau-
nųjų žurnalistų komandos iš įvairių miestų ir rajonų. Mūsų gimnazijos 
laikraštį „Salve“ pristatė ketvirtokė Emilija Pavlavičiūtė. Gimnazijos 
laikraščiui ir jauniesiems žurnalistams įteiktos nominacijos: laikraščio 
„Naujasis Gėlupis“ nominacija už gebėjimą trumpu straipsniu patraukti 
ir perteikti žinią skiriama „Salve“ jaunajai žurnalistei Ugnei Revinskai-
tei. „Krašto vitrinos“ nominacija už humorą savo gimnazijoje skiriama 
Prienų „Žiburio“ gimnazijos „Salve“ komandai. Prienų švietimo centro 
nominacija už mokyklinės žurnalistikos idėjos puoselėjimą ir sklaidą 
skiriama „Žiburio“ gimnazijos jaunųjų žurnalistų komandai ir koordi-
natorei Levutei Karčiauskienei. „Prienų „Žiburio“ gimnazijos nomina-
cija – Prienų „Žiburio“ gimnazistei Emilijai Pavlavičiūtei.

Gruodžio 9–ąją, pirmadienį, 
Prienų ,,Žiburio“ gimnazijoje 
vyko adventinė popietė, kurią 
organizavo mokytojos Danu-
tės Padvelskienės bei kultūrinių 
renginių organizavimo grupė. 
Gimnazijoje svečiavosi poetas, 
publicistas, režisierius ir vaikų 
rašytojas Vytautas V. Landsber-
gis. Svečias atliko kelias savo 
kūrybos dainas, pasakojo kūrinių 
atsiradimo istorijas, kalbėjo apie 
savo gyvenimą, veiklą. 
Dalyvavo šio projekto globėjas – 

LR Seimo narys A. Palionis.

Gruodžio 13 dieną,  penktadienį, 
gimnazijoje vyko profesijų 
reklamos diena, organizuota ug-
dymo karjeros koordinatorės 
Janinos Kuncienės. Jos metu I 
ir II klasių mokiniai, dalyvavę 
karjeros savaitės renginiuose, 
t. y. lankęsi įvairiose įstaigose, 
pristatė profesijas. 
Pristatymus stebėjo vertinimo 

komisija, sudaryta iš organizacijų, 
kuriose lankėsi gimnazistai, 
atstovų. 

(atkelta iš 1 psl.) Mokytojos, pa-
klaustos apie renginių gausą, bene 
visos vienbalsiai atsakė, jog rengi-

nių mūsų gimnazijoje yra tikrai pakankamai – koncertas veja koncertą. 
Pasak mokytojos Živilės Jurkšienės, aukšta renginių kokybė priklauso 
nuo mokinių, tačiau jiems yra sunku suspėti ir pasiruošti, nes jiems rei-
kia atsiskaityti daug dalykų. Anot muzikos mokytojos Romos Ruočkie-
nės, pats svarbiausias dalykas, besiruošiant koncertui, yra laikas –  kie-
kvienam renginiui yra  ruošiama atskira muzikinė programa, o norint 
kokybės, reikia pakankamai laiko. 
Dėkojame mokytojoms už pokalbį ir linkime ramių ir jaukių šv. 

Kalėdų! 
Elena Jančiukaitė 

 Kaip sugalvojote organizuoti 
„Protų kovas“?
Organizuoti ,,Protų kovas“ 

pernai metais pradėjo 89-osi-
os  laidos abiturientai, tad šiemet 
nusprendėme vėl organizuoti šį 
renginį ir taip  pratęsti tradiciją.
Ar sunku buvo surink-

ti organizatorių komandą?
Ne, nebuvo labai sunku, net-

gi turiu pasakyti, kad niekas 
nieko nerinko, bet visi kažkaip 
susibūrėme bendram darbui.
Ar yra daug dalyvių? 
Taip, šiemet dalyvių daugiau 

negu pernai metais, turime net 
dešimt komandų, kuriose po 5-6 
dalyvius.  
Kokių didžiausių sunkumų 

kyla organizuojant?
Pats didžiausias sunkumas – 

sugalvoti ar sukurti daug įdomių, 
linksmų klausimų, į kuriuos da-
lyviams būtų įdomu atsakinėti ir 
nekiltų jokių pasipiktinimų.
Ko palinkėtumėt dalyviams?

„Žiburio protų kovos“ finišuos prieškalėdinę savaitę
Lapkričio 7 dieną, ketvirtadienį, gimnazijoje startavo „Žiburio 

protų kovos“. Renginio organizatoriai  ketvirtokai žadėjo du 
mėnesius truksiančias intriguojančias kovas, kurių  metu 
aiškėja, kas yra „Žiburio“ sumaniausieji. Kalbiname vieną iš 
organizatorių   –  Gretą Aleksynaitę.

Visiems dalyviams linkiu aštraus 
mąstymo, linksmos nuotaikos ir 
gero nusiteikimo! Tegul laimi su-
maniausi!
 Ačiū už pokalbį.
Kalėdų proga visus sveikina 

AMIGO komanda, kitaip va-
dinama GENIJAIS: Viktorija 
Marčiukaitytė, Eglė Barkaus-
kaitė, Rytis Venčaitis, Ignas 
Milušauskas, Lukas Maciulevi-
čius, Tomas Kisielius – Kysa.
Viktorija. Gero linksmo Kalėdų 

Senio ir daugybės dovanų. Jau-
kaus Kūčių vakaro! 
Eglė. Daug sniego ir dešrelių. 
Kysa. Būkit laimingi. 
Lukas. Kad Senelio rogės neuž-

klimptų ir joms užtektų reaktyvi-
nio kuro. 
Rytis. Atsargiau su norais – jie 

pildosi (true story).
Ignas. Suraskit tąsos transfunk-

cionierių.
Kornelija Kupstaitė
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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
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Laikraštį parengė  Skirmantė Mazuronytė, Emilija 
Pavlavičiūtė, Dominykas Baronas, Austėja Simanavičiūtė, 
Ugnė Revinskaitė, Silvija Žemaitytė, Elena Jančiukaitė, 
Kornelija Kupstaitė, Domantas Milaševičius, Greta 
Šataitė, Kristina Žukauskaitė, Gabija Masaitytė.
Maketavo  Vaida Marčiulionytė, Ineta Balčiukynaitė. 
Konsultavo Levutė Karčiauskienė.

Prienų „Žiburio“ gimnazija

Ko gimnazistai tikisi iš Ka-
lėdų Senelio?

Greičiausiai daugelis jaučiamės 
labai suaugę ir kaskart tėvams pa-
klausus, ko norime dovanų iš Ka-
lėdų Senelio, raukome nosis ir ke-
liam aukštyn galvas – mes juk jau 
tokie dideli ir subrendę, o Kalėdų 
Senelis – tik pasakos mažiems 
vaikams, kad įgąsdinti valgytų 
košę: ,,jei nebūsi geras – negau-
si dovanų“. Giliai pasikapsčius ir 
atlikus daug sudėtingų paieškų, 
atradau kelis gimnazistus, ku-
rie vis dar tiki tuo dėde raudonu 
kostiumu bei žila barzda, ir kurie 
nesidrovėjo reikšti savo svajonių 
ir norų šioms Kalėdoms.
Silvestras. Iš Kalėdų Senelio 

laukiu nei daug nei mažai – tik 
ipad‘o, naujausių Calvin Klein 
kvepalų, smagių žmonių aplink, 
daug kalbančių gyvūnų ir daug 
šokoladinių Kalėdų Senelių. Ai, 
dar ir Iphone 5-as nepamaišytų.

Nr. 3 (116) 2013 m. gruodis

Žiema vis dėl to nėra toks šal-
tas ir niūrus metų laikas. Pasi-
klausius mokinių apie idealią 
žiemos dieną, pasidaro dar šil-
čiau ir jaukiau. 
Justė. Kai atsikeliu, lauke krenta 

didelės snaigės, ant eglės mirksi 
lemputės, iš virtuvės sklinda sau-
sainių kvapas. Skamba kalėdinė 
muzika, kambaryje šilta ir jauku. 
Agnė. Svarbiausia, kad nebūtų 

šalta!!!
Gintarė. Kai prabundi nuo sau-

lės spindulių pusnyse. Kai einant 
kvepia žiema ir žingsniai traška 
sniege. Kai snaigės šoka plaukuo-
se ir šypsenos sušildo karščiau nei 
bet kokia liepsna. 
Erika. Temperatūra -10°C, lau-

ke stūkso pusnys. Stoviu prie 
lango laikydama kvepiančios 
kavos puodelį ir žiūriu, kaip gra-
žiai krinta baltos snaigės. Kvepia 

Netradicinė pamoka „Adventas. Belaukiant Kalėdų“
Gruodžio 19 dieną, trečiadienį, gimnazijoje vyko nacionalinio pro-

jekto „Lyderių laikas 2“ gimnazijos Metodinių naujovių grupės inici-
atyva organizuojama integruota II klasių mokiniams pamoka „Adven-
tas. Belaukiant Kalėdų“, kurią vedė lietuvių kalbos mokytoja Živilė 
Jurkšienė. Mokiniai pristatė savo kūrybinius, tiriamuosius arba prak-
tinius darbus, dar kartą apmąstydami Kalėdų laukimo esmę ir prasmę.

Artūras A. Taikos pasaulyje. Ir 
kad nebūtų šlapi suoliukai.
Tamsiaplaukė blondinė. Aukš-

to, tamsiaplaukio, su pačia ža-
viausia šypsena, blizgančiomis 
rudai žaliomis akimis, visiškai 
atsidavusio man ir ištikimo. Tik 
abejoju, ar toks tilps po eglute.
Marius M. Naujo fotoaparato 

Canon 650D, ,,Yamaha“ firmos 
motoroleris būtų neblogai. Dar 
daug nuoširdžių merginų šypse-
nų, daug silkės, skanios baltos 
mišrainės, gerų draugų, šiltų ko-
jinių, megztinio su briedžiais (bū-
tinai). O šiaip tai tiesiog tikiuosi, 
kad išsipildys visos mano svajo-
nės ir turėsiu jaukias Kalėdas su 
mylimiausiais žmonėmis.
Laukianti Kalėdų. Labai ti-

kiuosi sulaukti sniego šiais me-
tais. Iš nematerialių dalykų, visų 
pirma, norėčiau artimų žmonių 
šypsenų, jų džiaugsmo ir laimės. 
Taip pat jaukumo ir šilumos. O jei 
jau Kalėdų Senelis yra toks dos-
nus, tai dar galėtų padaryt taip, 
kad neskaudėtų pilvo po visų pri-
valgytų maistų ir visi žmonės bent 
tą dieną būtų labai labai laimingi.
Erika. Noriu gauti kokią gerą 

knygą arba gražų megztinį. Nors 
labiausiai mano širdį pradžiugintų 
vaikinas, įpakuotas gražiame do-
vanų popieriuje. Su kaspinėliu.
Ačiū už pokalbį.

Skirmantė Mazuronytė

Ideali žiemos diena
mandarinais ir sausainiais. Jauku-
mas, namų šiluma ir žiemos šaltis 
Silvija. Kai neturiu jokių planų 

ir galiu ramiai tūnoti savo šiltame 
kambaryje.
Edgaras. Idealiausias žiemos 

rytas, kai už lango metras sniego 
ir nereikia eiti į mokyklą. 
Vaiva. Laikas su draugais, įsi-

mintinos akimirkos, sniegas, 
kalėdinė atmosfera, šeima ir, ži-
noma, šiluma, kai už lango pūga. 
Tačiau svarbiausia ne tobulybė ar 
idealumas, o tikrumas. 
Daumantas. Idealiausia diena 

turi prasidėti nuo žiemiško ryto, 
t. y., lauke turi stipriai šalti ir būti 
ryškus saulėtekis. Paskui, įpusė-
jus dienai, turi šviesti saulė, kad 
ne taip būtų šalta ir sniegas geriau 
liptų. Juk reikia kažką išmaudyti. 
Ačiū už pokalbį.

Emilija Pavlavičiūtė


