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Salve
Prienų „Žiburio“ gimnazija

Mielieji mūsų auklėtiniai!
Juk taip nebūna, kad atsikeli vieną rytą ir pasijunti suaugęs. Yra tarp 

vaikystės ir subrendimo tas metas... Tas metas, kai vaikystė, pastvėrusi 
lėlę, nueina, o tu lieki, lieki vienas prieš visą savo gyvenimą... Baugu? 
Ko gero, nes priekyje – džiaugsmas ir neviltis, meilė ir neapykanta, 
troškimai ir praradimai... Bus visko tame gyvenime, tik vaikystė, į kurią 
jau nebėr jokių takelių, liks šviesti gėrio, džiaugsmo, laimės šviesa. Ir 
jei tos šviesos spindulėlį pasiėmei su savim į kelią – būsi laimingas...  
Būtinai būsi. Būtinai rasi širdį, kuri mylės, žmogų, kuriuo pasitikėsi, 
balsą, kurio klausysies...
Klasių vadovai Vilija, Dalia, Vida, Artūras

2018 metais gimnaziją baigia 94-oji 
laida – 99 abiturientai. 

Privalomąjį lietuvių kalbos ir literatū-
ros VBE pasirinko 79 abiturientai, 20 – 
MB egzaminą. 

Populiariausi anglų kalbos (88 abitu-
rientai), matematikos (79 abiturientai), 
istorijos (58 abiturientai), biologijos (32 
abiturientai) brandos egzaminai. 

Iš viso abiturientai pasirinko laikyti 
401 brandos egzaminą. Šiemet dau-
giausiai rinkosi laikyti keturis (48 %) 
ir penkis egzaminus (26 %). Dalies 
abiturientų (po 2 %)neišgąsdino šeši 
ir septyni VBE.

Džiaugiamės ir didžiuojamės!

Daiva Sabanskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Mieli abiturientai,
linkiu, kad Jūsų gyvenime užtektų 

laiko pastebėti, kaip viskas keičiasi: 
pamatyti pirmą žolę ir pirmą sniegą, 
išgirsti paukščio čiulbėjimą, suskai-
čiuoti krintančias žvaigždes... 

Jums užtenka laiko jausti naktinį 
vėjo atsidusimą, draugo balso pa-
sikeitimą, kai kažkas nutinka, nuo-
vargį, į kurį gera panirti, tylų žiogų 
čirpimą liepos naktį, smėlį po kojo-
mis, akmenis, vandenį, žemę, orą...

Tegul Jums užtenka laiko rinktis 
pačius svarbiausius dalykus, ti-
kriausius draugus, gryniausius žo-
džius ir savo kelią...
Irma Kačinauskienė

Mieli abiturientai,
Subrandintas mintis nuskraidin-

kite saulėn, mėnesienų žvaigždy-
nais keliaukit... Juk net dvylika 
metų šios šventės Jūs laukėt – ži-
niomis sunaikinsite žemėj apgau-
lę.

Tegul pakanka LAIKO moks-
lui, menui, iššūkiams ir brandai,  
savarankiškumui, drąsai, juokui,  
ryžtui, neskausmingoms klai-
doms, tikrai meilei, šypsenai, pri-
siminimams...

Tegul užtenka laiko pasakyti, iš-
girsti ir išklausyti. 
Goda Lukoševičiūtė, GMS

94-oji laida – 99 abiturientai

Labiausiai šiais mokslo metais įvairiuose konkursuose ir olimpiadose 
sekėsi Ignui Marčiukaičiui, Liucijai Ališauskaitei, Liudvikui Juodsnu-
kiui, Aistei Sorakaitei. Gimnaziją garsina ir  kiti abiturientai – Liveta 
Alaveckaitė, Julius Rasimas, Ugnė Juciūtė, Arijus Jurevičius, Arman-
das Kapočius, Lukas Keršys, Ramunė Mockapetrytė, Kamilė Navic-
kaitė, Domantas Šiupšinskas, Aurelija Valčiukaitė, Justinas Valčiukas, 
laimėję prizines vietas  olimpiadose ar konkursuose.

Paskutinis skambutis
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Jaunieji žurnalistai kalbina abiturientus, kurie yra išskirtiniai. Kuo? Paskaitykite

Gabrielė – nuostabaus balso 
savininkė 

Dainuoti pradėjau dar būdama 
visai maža, vos penkerių. Pati 
muzika man labai padeda nusira-
minti, jaučiu dvasinę ramybę, kai 
dainuoju. Nė vienos dienos mano 
gyvenime nėra be muzikos. Jei 
nedainuoju mokykloje, dainuoju 
namuose pati sau ar su draugais, 
taip pat koncertuoju. Muzika – 
mano gyvenimas, ateityje jos ti-
krai neapleisiu.

Julius. Moksliukas, kuriam 
pažymiai nerūpi

Kartais neinu į pamokas, kad 
įrodyčiau, jog nebūtina gerai mo-
kytis, kad gerai išlaikytum egza-
minus. Esu tikras – egzaminus 
išlaikysiu puikiai. Daug mokausi 
savarankiškai, iš mokytojų esu iš-
mokęs daug mažiau negu iš inter-
neto. Manau, pažymiai neatspindi 
mano žinių, kiek suprantu ir kiek 
taškų surinksiu per egzaminus.

Karina. Informacijos ieškoto-
ja
Maniau, kad straipsnių rašymas 

būtų puiki galimybė pagerinti 
savo rašymo įgūdžius ir, žinoma, 
kažkiek prisidėti prie mokyklos 
bendruomenės veiklos.

Darija. Žodžio meistrė
Savo ateitį planuoju sieti su pa-

našia veikla, todėl darbas moky-
klos laikraščio redakcijoje man 
kaip maža repeticija.

Miglė. Etatinė fotografė
Man visada patiko rašyt. O dar 

kai mokytoja Levutė pasakė, kad 
visai neblogai rašau, tai ir nu-
sprendžiau prisidėti prie „Salve“ 
dar pirmoje gimnazijos klasėje. 
Nuo antros klasės iki dabar ir 
rašau, ir fotografuoju. Fotogra-
fuojant man labiausiai patinka 
„gaudyti“ žmonių emocijas. Per 
renginius orientuojuosi fotogra-
fuoti auditoriją.

Kamilė. GMS – gera kompa-
nija

GMS lankau nuo 1 klasės. O ko-
dėl prisidėjau? Ten gera kompani-
ja ir smagi nuotaika. Prisidėti prie 
mokyklos gyvenimo man atrodė 
labai natūralus sprendimas.

Daina. Smagu organizuoti
Lankiau 9 ir 10 klasėse. Buvo 

smagu matyti seimūnų organizuo-
tus renginukus, be to, auklėtoja 
skatino dalyvauti GMS veikloje.

Lukas. Fotografija – galima 
ateities perspektyva

Visos mintys bei idėjos į galvą 
ateina labai netikėtai, dažniausiai 
sėdint mokyklos suole ir galvo-
jant apie įvairias veiklas, gyveni-
mo nutikimus. Taip pat įkvėpimo 
semiuosi iš užsienio kūrėjų darbų. 
Be abejo, yra labai sunku sukur-
ti tokį darbą, kurio nebūtų matęs 
nei vienas žmogus, nes kiekvie-
nas tiek mano, tiek kito darbas 
yra kiek nors panašus į kažką. 
Pradėjau domėtis maždaug aštun-
toje klasėje, kai pasiėmęs mamos 
fotoaparatą visur jį nešiodavau-
si. Turiu minčių tai sieti su savo 
ateities profesija, bet dar nežinau, 
ar pakaks tiek daug noro ir užteks 
pastangų.

Liucija. GMS prezidentė 
Nuo pat kadencijos pradžios 

iki pabaigos „buvimas už vairo“ 
GMS visada buvo mano varikliu-
kas. Tai neįkainojama patirtis. 
Išmokau dirbti komandoje bei su-
burti žmones bendriems tikslams, 
tapau drąsesnė, išmokau reikšti 
savo nuomonę bei ją pagrįsti, 
įveikiau baimę kalbėti prieš audi-
toriją, tobulinau savo bendravimo 
įgūdžius. Per mano kadencijos 
metus su GMS  organizavome 
nemažai renginių ir akcijų: akci-
jų „Gerumas vienija“, Mokytojų 
dienos regatą, Gimnazijos dieną, 
Mokytojo dieną, organizavome 
Pyragų dieną, akustinius vakarus, 
filmų vakarus, Šlepečių dieną, Ju-
driąją savaitę, sveikinome abituri-
entus Šimtadienio bei Paskutinio 
skambučio progomis. Taip pat 
kartu su GMS ir gimnazijos admi-
nistracija inicijavome mokyklos 
skambučio melodiją.

Roberta. GMS prezidentė 
Nuo pirmos klasės aktyviai da-

lyvaudavau įvairiose popamo-
kinėse veiklose, visada turėjau 
daug idėjų ir minčių, bet ne vi-
sada pavykdavo jas įgyvendinti. 
Kandidatuoti į GMS prezidentus 
buvo didelis iššūkis ir didelė atsa-
komybė. Visiškai nesigailiu savo 
pasirinkimo, tai padėjo man tapti 
drąsesnei, praplėsti savo draugų 
ratą, išmokti daug naudingų ir net 
skaudžių pamokų bei įgauti daug 
naudingos patirties. Visada smagu 
prisiminti patį pirmąjį surengtą 
akustinį vakarą mokykloje, moki-
nių šypsenas, jaukią aplinką, šiltą 
arbatą ir nuostabią muziką.



 2018 m. gegužėSalve3 psl.

Alė. Išskirtinis bruožas – nagai 
Tokius nagus turiu jau labai se-

niai, jų nelakuoju, gal dėl to jie 
yra tokie stiprūs. Ilgi nagai yra 
išskirtinis mano bruožas. Kartais 
eilinis batraiščių atraišiojimas 
gali būti nelengvas, tačiau jau esu 
pripratusi, pamenu net tinklinį 
lankiau ir nebuvo daug problemų.

Jonas. Holivudinė šypsena
Šypsena yra mano mamos bruo-

žas. Nieko ypatingo nenaudoju, 
nesistengiu jos tobulinti ar daryti 
gražesnės. Ji tiesiog įgimta.

Rokas
Dainuoti pradėjau jau pirmoje 

klasėje. Į visą šią sferą įtraukė 
tėvai, kurie yra labai muzikalūs, 
tačiau vėliau ir pačiam pradė-
jo labai patikti. Pamenu, į chorą 
buvau „rezervuotas“ jau nuo ke-
tvirtos klasės. Na, išlaukiau savo 
debiuto. Manau, muzika yra savęs 
realizavimas. Ateityje dainavimas 
liks hobiu.

Bartas. „Vytauto“ komandos 
narys

Krepšinį lankau jau aštuonis me-
tus. Krepšinis man reiškia labai 
daug, tai mano gyvenimo būdas. 
Siekiu savo tikslo būti kuo geres-
niu kiekvieną dieną, daug dirbu 
dėl to. Ateityje norėčiau žaisti už 
universiteto komandą, o didžiau-
sia svajonė yra žaisti Eurolygoje.

Karolina. Išskirtinis automo-
bilis

Raudonas automobilis padeda 
man išsiskirti. Dažniausiai važi-
nėjame su draugėmis, smagiai lei-
džiame laiką. Į mokyklą taip pat 
visada atvažiuoju automobiliu.

Tadas 
Kai buvau šiek tiek jaunesnis, 

mačiau choristus ir atrodė, kad 
jiems tikrai patinka būti kartu, re-
petuoti ir siekti vis geresnių rezul-
tatų. Žinoma, didelį paskatinimą 
davė Roma, labai kvietė ateiti ir 
prisijungti prie choro.

Benas 
Visada po dainavimo, pamatęs  

Romos šypseną, prisimenu, kad 
buvo labai smagu, kad investuo-
tas laikas į chorą buvo prasmin-
gas. Geriausias prisiminimas yra 
tada, kai supranti, kad viską darei 
ne dėl kito, o dėl to, kad pačiam 
tai patiko. Atėjau į chorą, nes jau 
seniai pažinojau Romą, man besi-
mokant kitoje mokykloje Roma 
jau kvietė ateit. Lankiau, nes pa-
tiko būti choro dalimi ir dainuoti.

Armandas
Turiu būti nuoširdus ir pasakyti, 

kad chorą pradėjau lankyti tik po 
mokytojos raginimo ir pokalbio, 
kad galiu daug ko išmokti ir pa-
tirti. Man pasidarė smalsu. Ge-
riausias prisiminimas su choru? 
Mokytoja pasiūlė mums, tik vai-
kinams dvyliktokams, susiburti į 
ansamblį ,,Dainų dainelei“. Mes 
nelaimėjome, bet daug dirbom 
kiekvieną dieną,ir tapom itin arti-
mi. Tai man geriausias prisimini-
mas. Choras man labiausiai patiko 
dėl to, kad galėjau susipažinti su 
daug skirtingų ir įdomių žmonių.

Ignas. Visi trys gamtos moks-
lai – vieni juokai

Mokytis skatina noras pasiekti 
gerų rezultatų. Prie knygų daug 
nesėdžiu, užtrunku iki 2 valandų 
per dieną. Esu pasirinkęs visus 
gamtos mokslus: fiziką, chemiją, 
biologiją. Manau, egzaminams 
reikia daug mokytis, kad gerai 
išmanytum dalyką, tačiau svarbu 
ir sėkmė. Ateityje planuoju studi-
juoti neurobiofiziką.

Benjaminas. Įdomi garderobo 
detalė

Įvairiaspalves kojines nešioju, 
nes man patinka stebėti žmonių 
reakcijas pamačius kažką neį-
prasto.  Taip pat margos kojinės 
pagražina garderobą, suteikia 
žaismingumo. Turiu maždaug 10 
porų spalvotų, išskirtinių kojinių.

Jaunieji žurnalistai kalbina abiturientus, kurie yra išskirtiniai. Kuo? Paskaitykite

Arijus. Piešimas – saviraiškos 
priemonė

Piešimas man yra saviraiškos 
priemonė. Įkvėpimo piešiniams 
semiuosi iš savo gyvenimo, iš 
aplinkos, iš įvairių patirčių. Piešiu 
nuo mažens. Dažnai dalyvaujame 
konkursuose, todėl piešiniuose 
neretai atsižvelgiu į konkurso 
temą, žinoma, nepamiršdamas į 
kiekvieną piešinį įdėti kažką savi-
to. Dažnai piešdavau žirgus,  o jei 
piešiu žmones, stengiuosi jiems 
sukurti unikalius bruožus o ne 
bandyti atkartoti kitus.

Gimnazijos vaikinų ansamblyje – vieni abiturientai: Tadas, Be-
nas, Rokas, Liudvikas, Julius, Armandas, Pijus, Andrius

Gimnazijos abiturientų tinklinio 
komanda – Miglė, Benjaminas, Po-
vilas, Erika, Paulina, Airidas

Daina ir Domantas – profesiona-
lūs įvairių renginių vedėjai
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Laikraštį parengė Eglė Zujūtė, Miglė Buzaitė, Emilija 
Damukaitytė, Gerda Minajevaitė, Kristijonas Raibužis, 
Gerda Marcinkevičiūtė.
Maketavo Ugnė Šalčiūtė.
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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Abiturientai – apie maistą ir ateitį 
Turbūt dabar maistą visada gamina mama. Kokius patiekalus ga-

minsiesi, kai gyvensi atskirai nuo tėvų? Ar dažniausias tavo maisto 
racionas bus makaronų sriuba iš pakelio?

Darius. Šeimoje maistą gaminame pasikeisdami, tai manau, kad ne-
pražūsiu... Na, bent jau nemanau, kad kiekvieną dieną valgysiu maka-
ronus. 

Ar prisimeni, kai į pirmą klasę atlydėjo mama? Dabar į aukštąją 
ar kolegiją teks nutipenti vienam. Ar nepulsi skambinti mamai?

Šiandien yra 2018 metų gegužės 24 diena. Kaip manai, kur būsi ir 
ką veiksi gegužės 24 dieną maždaug po dešimties metų?

Iveta. Manau, kad bus liūdnoka, bet jau reikia leisti pailsėti ir ma-
moms.

Jurgita. Turbūt jausiu baimę, bet stengiuosi susiimti, kad netektų pra-
šyti mamos pagalbos. 

Solveiga. Žinoma, kad jaudinsiuosi... Pirmoje klasėje turbūt irgi jau-
dinausi, bet dabar, kai reikės išeiti iš mokyklos, tai tas jaudulys dar pa-
didės, nes iš tikrųjų net nežinau, kur stosiu. Tad tikrai jau net dabar 
kankina ta nežinomybė... Bet stengsiuosi būti savarankiška.

Darius. Manau, kad išsiversiu nepaskambinęs mamai, bet tikrai jau-
dinsiuosi... Galbūt ne taip, kaip eidamas į pirmą klasę, bet jaudinsiuosi.

Solveiga. Net neįsivaizduoju... Turbūt patys jausimės kitaip, nes tu-
rėsime gyventi savarankiškai ir patys viską daryti, tai gyvenimas šiek 
tiek pasikeis.

Kaip manai, kuo panašūs ir kuo skiriasi abiturientai ir „fuksai“?
Darius. Iš tiesų manau, kad nelabai yra didelių skirtumų. Žinoma, ten 

būsi dar pradedantysis, todėl nebus taip drąsu, kaip dabar gimnazijoje.

Jurgita. Na, kai būsiu ,,fukse“, tai turbūt jausiuosi daug laisviau, nes 
egzaminų tikrai nebus...  

Iveta. Kadangi būsim dar naujokai, tai, žinoma, kad bus sunku, nes 
viskas pasikeis, bet yra ir pranašumų, nes turėsim daugiau laisvės.

Darius. Tikriausiai dirbsiu darbą, susijusį su statyba. Na, čia suktas 
klausimas, taip toli dar negalvoju.

Iveta. Na, manau, kad siesiu gyvenimą su savo pomėgiais.

Solveiga. Kur dirbsiu, tai tikrai nežinau, bet manau, kad darbas bus 
susiję su medicina.

Jurgita. Koks sunkus klausimas.... Galbūt dirbsiu manikiūrininke, o 
kur gyvensiu, tai net neįsivaizduoju...

Eglė Zujūtė

Atsakymus surašę į laiptažodį, pažymėtuose langeliuose rasite 
žodį, kuris apibūdina šių metų abiturientus.
1. IVb klasės vadovo pavardė.
2. IV klasės mokinio, kurio fotografavimo bei filmavimo sugebėjimai 
nustebina ne vieną, o darbai konkurse ,,Žiburys“ Music  awards“ įver-
tinti begale nominacijų, pavardė.

12. IVd klasės vadovo pavardė.

11. IV klasės mokinio, kurio kojas kiekvieną dieną puošia  margaspal-
vės kojinės, pavardė.

10. IVc klasės vadovo pavardė.
9. Kiek mokinių yra IV klasėse? (skaičių užrašyti žodžiais)

8. IV klasės mokinės, kuri ne vieno akį patraukia savo išskirtinai ilgais 
nagais, pavardė.

7. IV klasės mokinės, kuri pirmoji iš šios laidos moksleivių buvo GMS 
prezidentė, pavardė.

6. IV klasės mokinės, kuri antroji šios laidos gimnazistų buvo GMS 
prezidentė, pavardė.

5. Kelinta gimnazijos laida yra šių metų abiturientai? (skaičių užrašyti 
žodžiais)

4. IV klasės mokinio, kuris meniniai gabumai priverčia aiktelėti, o ant  
jo tapytų drobių risnoja žirgai, pavardė.

3. IVa  klasės vadovo pavardė.

Diana. Tikriausiai turėsiu šeimą ir prižiūrėsiu vaikus, kurie neleis at-
sikvėpti. Žinoma, kaip ir visos, tikiuosi, kad gyvenime pavyks pasiekti 
savo svajones, dirbti mėgstamą darbą ir mėgautis gyvenimo siūlomais 
džiaugsmais.

Diana. Iš tikrųjų mėgstu gaminti, todėl nemanau, kad dažnai valgysiu 
pakelių sriubą. Tikriausiai mėgstamiausias ir dažniausiai gaminamas 
patiekalas bus vištiena su saldžiarūgščiu padažu ir daržovėmis.

Ar viską žinai apie šių metų abiturientus?


