(Veiverių Tomo Žilinsko gimnazijos laikraštis Nr.1)

GIMNAZIJOS DIREKTORĖ AUDRONĖ RAIBUŽIENĖ APIE 2017-2018 MOKSLO
METUS
Kiekvieni mokslo metai yra saviti. Kąsmet
susiduriame su naujovėmis, su naujais iššūkiais. Kitaip ir
negalėtų būti, juk mokykla yra labiausiai besikeičianti ir
prisiderinanti prie visuomenės poreikių institucija. Todėl
savo pamąstymais apie 2017-2018 m.m. paprašėme
pasidalinti mūsų gimnazijos direktorę Audronę
Raibužienę.
Gerb. direktore, jau įsibėgėjo nauji mokslo metai.
Kokie jie žada būti?

Skiriasi, labai skiriasi. Visų pirma supratimu apie
laisvę, apie pareigas, apie atsakomybę. Mes būdami
vaikai gyvenome kitokioje santvarkoje. Dažnai
kalbėdami su savo vaikais apie tai, kai mes buvom
mokiniai, ką mes darėm, ką mes veikėm, net
nesuprantame, kodėl taip elgėmės, bet dažnai mes daug
ką darydavome priverstinai ar privalomai, buvo tokia
santvarka, žmogus dar neturėjo teisės pasirinkti.

Geri turėtų būti mokslo metai todėl, kad turime
nemažai mokinių, mes turime suformavę klases, turime
visų dalykų mokytojus, turime pagalbos specialistus. Yra
tvarkaraštis, kebinetų paskirstymai. O tai svarbiausia.

Ar būti pedagoge visada buvo jūsų svajonė?
Taip.

Kokios naujovės šiais mokslo metais?

Jeigu nedirbtumėte mokykloje, kokioje srityje
norėtumėte dirbti ?

Šie mokslo metai yra pailginti 10-čia dienų, todėl
mes su mokytojais tarėmės, ką reikėtų veikti kartu su
mokiniais per tas pridėtas dienas. Kokia veikla reikėtų
užimti mokinius, pasibaigus tradicinėms pamokoms.
Kokia veikla būtų priimtina mokiniams, kuri padėtų
daugiau išmokti, pažinti.

Visada norėjau dirbti su žmonėmis. Ten, kur
reikia dirbti ir bendrauti su žmonėmis.
Dėkojame už pokalbį, norėtumėme šiais mokslo
metais jums palinkėti sveikatos, kūrybinio
džiaugsmo, sėkmingai išleisti dvyliktokus į
savarankišką gyvenimą ir kad sektųsi įgyvendinti
visus tikslus. Dar turime vieną klausimą: ko jūs
palinkėtumėte mokytojams ?

O prieš kiek metų jūs baigėte mokyklą? Kokie
prisiminimai iš jos?

Mylėti ir gerbti savo mokinį, mylėti ir gerbti save,
nuolatos tobulėti, būti optimistu ir džiaugtis gyvenimu,
nes mokytojas turi būti laimingas, tik tada jį mylės
mokiniai.

Prieš labai labai daug metų, mokyklą baigiau 1980
m. Geri prisiminimai. Geri prisiminimai todėl, kad tai
susiję su vaikyste. Vaikystę mes linkę prisiminti gerai.
Dažnai net su tokia nostalgija. Smagu būti vaiku.

Tad dar kartą ačiū už pokalbį.
Dėkui, iki.

Gal galėtumėte
nutikimą?

papasakoti

patį

juokingiausią

Žinome ir tai, jog naujovės laukia abiturientų: šiais
mokslo metais laikydami lietuvių kalbos ir literatūros
egzaminą, jie laisvai galės rinktis autorius, kuriais remsis
atskleisdami pasirinktą temą. 10 kl. mokinių laukia taip
pat kiek kitokia žinių patikra, mat jie jau mokėsi pagal
atnaujintą lietuvių kalbos ir literatūros programą.

Kur? Ar mokykloje? Kai aš mokiausi? Sunku
prisiminti iš tikrųjų. Negalėčiau papasakoti, nes
neprisimenu.
Jūsų nuomone, ar skiriasi dabartinės ir jūsų kartos
mokiniai?

G.Meškinytė, M. Vasiliauskaitė, I. Mažukaitytė
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MOKINIŲ PREZIDENTO (-ĖS) RINKIMAI

Kas dvejus metus gimnazijoje vyksta mokinių
Prezidento rinkimai. Jie vyko ir šiais metais. Savo
regalijas atiduoti naujam išrinktajam buvo pasiruošęs
praėjusios kadencijos Prezidentas, IVg kl. mokinys
Gediminas Ardinskas.
Savo kandidatūras iškėlė trys mūsų
gimnazijos moksleivės: Ig kl. mokinės Ieva Kurtinaitytė
ir Jovita Silvestravičiūtė bei IIIg kl. mokinė Gabrielė
Grybaitė. Po ilgos reklaminės, savo kandidatūros
pristatymo kovos demokratiniuose rinkimuose vis dėlto
nugalėjo IIIg kl.mokinė Gabrielė Grybaitė. Pakalbinau
naująją Prezidentę.
Kas paskatino Tave dalyvauti mokinių prezidento
rinkimuose?
Dalyvauti rinkimuose mane paskatino mūsų
buvęs mokyklos prezidentas Gediminas Ardinskas ir
bendraklasiai.Be to, aš ir pati svajojau apie tokią veiklą.
Ar daug jėgų pareikalavo pasiruošimas? Kas
buvo sunkiausia, o kas – smagiausia?
.
Pasiruošimas pareikalavo tikrai nemažai
jėgų. Sunkiausia buvo išsikelti realius tikslus, o
smagiausia buvo įgauti naujos patirties ir įspūdžių
konkurencinėje kovoje. Be to, pasitikrinau, ar mokykloje
aš esu gerbiama, ar mokiniai manimi pasitiki.

Ar jau turi savo pagalbininkų komandą?
Taip, turiu. Kol kas tai nėra didelė žmonių
grupė. Tai keli bendraklasiai, į kuriuos galiu remtis bet
kokiose sudėtingose situacijose. Labai gerai pažįstu
beveik visus klasių seniūnus, manau, kad jie yra
kūrybingi, darbštūs žmonės, tai tikiuosi glaudaus ir
efektyvaus bendradarbiavimo su jais.

Ar tikėjaisi laimėti ir kokia buvo Tavo reakcija?
Nemeluosiu, nesitikėjau
pergalės, mano
nuomone, visos kandidatės buvo vertos pergalės. Kai
sužinojau apie savo laimėjimą, buvau nuoširdžiai
nustebusi.

Kokie tavo lūkesčiai?
Norėčiau mokinius paraginti aktyviau
dalyvauti gimnazijos veiklose, nebijoti siūlyti savo idėjų
tiek man, tiek mokinių tarybai, o jas įgyvendindami
mokykloje gyvensime linksmai ir įdomiai.

Kokie darbai Tavęs, kaip prezidentės, laukia
dabar?
Labai stengsiuosi, kad visi mokiniai
draugiškiau bendrautų. To pasiekti galima per bendrus
renginius: vakarones, viktorinas ir pan. Reikėtų
paįvairinti temines dienas, organizuoti ekskursijas

Ačiū už pokalbį.
Prezidentę kalbino R. Maksvytytė

RENGINIAI GIMNAZIJOJE IR UŽ JOS RIBŲ
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09-01 – Mokslo metų pradžios šventė

11-13 – Šiaurės šalių literatūros skaitymai „Auštant“

09-26 – Europos kalbų diena

11-23 – Konferencija „Vertybių kaita 100-mečio

10-05 – Tarptautinė mokytojų diena

mokykloje“

10-27 – „Helovyno“ vakaras

11-16 – Tarptautinė tolerancijos diena

10-27 – Rudens gėrybių paroda

11-29 – Prienų r. moksleivių štangos spaudimo

10-06 – Pyragų diena

čempionatas

11-08 – Mokinių darbelių paroda „Knygius“

12-01 – Advento pradžios šventė

11-09 – Mokinių Prezidento rinkimai
Per I trimestrą gimnazijos mokiniai pabuvojo Vokietijoje, Divizijos generolo Stasio Raštikio kariuomenės
mokykloje, Kauno Vytauto Didžiojo universitete, Maironio ir S.Nėries muziejuose, Verslo centre, spektaklyje
„Hamletas“ Kauno dramos teatre.

Šiaurės šalių bibliotekų savaitės
renginys „Auštant“

Literatūriniai skaitymai poeto
Justino Marcinkevičiaus sodyboje

„J. S. Bacho keliu“ –
tarptautinis edukacinis projektas
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Prie Salomėjos Nėries kapo

Mokinių konferencija
„Vertybių kaita 100-mečio mokykloje“

SVEIKINAME IR DIDŽIUOJAMĖS

I trimestrą baigė labai gerai (10-9):
1.

Rimgailė Maksvytytė, 8b kl.

I trimestrą baigė gerai (10-7):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Juozas Aukštakalnis, 5 kl.
Viltautė Kabišaitytė, 5 kl.
Vitas Kučinskas, 5 kl.
Justas Levickas, 5 kl.
Gabija Atmanavičiūtė, 6 kl.
Deimantė Drūlytė, 6 kl.
Eimantas Eitutis, 6 kl.
Justė Pažėraitė, 6 kl.
Viktorija Serbentaitė, 6 kl.
Kamilė Žliobaitė, 6 kl.
Geistė Buzytė, 7 kl.
Viktorija Celiešiūtė, 7 kl.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Laurynas Dabušinskas, 7 kl.
Vytautas Dimaitis, 7 kl.
Tautvydas Gluoksnys, 7 kl.
Rugilė Kuraitytė, 7 kl.
Ieva Mažukaitytė, 7 kl.
Martyna Dranginytė, 7 kl.
Lukas Surginas, 7 kl.
Kamilė Tamulevičiūtė, 7 kl.
Laura Dzedravičiūtė, 8a kl.
Gerda Meškinytė, 8a kl.
Monika Vasiliauskaitė, 8a kl.
Lukas Brundza, 8b kl.

25. Beatričė Tūtlytė, 8b kl.
26. Augustė Januškevičiūtė, 8b kl.
27. Džiugas Šapkus, 8b kl.
28. Akvilė Navikaitė, 8b kl.
29. Ieva Sakalauskaitė, Ig kl.
30. Ieva Kurtinaitytė, Ig kl.
31. Karolina Stankutė, Ig kl.
32. Elena Treigytė, IIg kl.

Dalyvavo ir laimėjo sportinėse varžybose, olimpiadose, konkursuose:

1.
2.

III kl. mok. komanda Varėnoje vykusiame zoniniame kaimo vietovių mokyklų kvadrato varžybose laimėjo III
vietą.
Jaunųjų matematikų konkurse „Žiburys“, kuris vyko Prienuose, Ig kl. mokinys Linas Kučinskas užėmė III
vietą.

3.

Mokytojų dienos regatoje užimta III vieta.

4.

Zoninėje mergaičių kvadrato varžybose laimėta III vieta.

5.

Zoninėje berniukų kvadrato varžybose laimėta III vieta.

6.

Prienų r. mokinių štangos spaudimo ir svarsčių kilnojimo varžybose užimta I komandinė vieta.
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MOKINIŲ KŪRYBA
(eilėraščiai Meilės tema)

Kodėl meluoju?

Graži mergaitė

Nors myliu jį labai,
Mane tai slegia.
Ir atleidžiu jam dažnai,
Bet ar visa tai į gera?

Jos akys spindi,
Plaukai ilgi.
Šypsosi lyg saulė,
Kokia ji nuostabi.

Vadinu aš jį mielais vardais
Ir kitos jam komplimentus beria.
Bet aš atlygį gaunu jausmais,
Kurie man širdį gelia.

Matau aš ją kas rytą,
Ji skuba į mokyklą.
Šypsosi per petį,
Kai mane ji regi.

Draugai žiūri į mane keistai
Ir klausimą vis kelia:
Ar viskas man gerai,
Kodėl jam atidaviau savęs dalelę?
Jiems atsakau žvaliai:
„Su juo man gera“.
Nors ir nujaučiu giliai,
Kad visiems sakau tik melą.

Sielos virpesiai

Dailus sijonas plaikstos,
Koks žvilgsnis iš arčiau!
Tokios gražios mergaitės
Dar niekad nemačiau.
L.Brundza, 8b kl.

A. Januškevičiūtė, 8b kl.

Aš sparnuotas karys
Dažnai aplinkui juoda, tamsa širdelę spaudžia,
Skęstu aš skausmo gruody ir bėgu nuo visų...
Tačiau nebepabėgu nuo tavų akių,
Nuo tavo švelnių rankų – keliančių sparnų.
Kai vėl pasaulis juodas, gels diegulys skaudus,
Išlaušiu visas grotas lyg narsus karys.
Įveiksiu visą kančią, nepasiduosiu skausmui
Ir grįšiu pas tave, kai niekas nematys.
Ū. Jundulaitė, 8a kl.
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Tu ryški kaip vasaros diena.
Ir švyti kaip deimantų šviesa.
Neprilygsta tavo balsui undinių daina,
Neprilygsta tavo grožiui niekieno siela.
Kai pamatau tave einančią gatve,
Nesuprantu, deivė tu ar ne.
Aš nuolat galvoju apie tave.
„Kas man yra?“ – klausiu vis nejučia.
O, kad kas nors galėtų atsakyt,
Kas dedas mano širdyje.
J. Seilius, 8a kl.

ĮDOMYBIŲ KAMPELIS
Mūsų gimnazijos mokiniai – gyvūnų mylėtojai. Štai kiek gyvūnų augina ir globoja:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Katės – 140
Šunys – 234
Triušiai – 20
Papūgos – 7
Dekoratyvinės pelės – 2
Žiurkėnai – 4
Jūrų kiaulytės – 2

8. Žuvytės – 5 akvariumai
9. Šinšilos – 1

Į

2018 metų horoskopas žada atnešti kaip niekada daug naujų, netikėtų patirčių. Kiekvieno zodiako
ženklo gali laukti ypatingos žinios bei permainos gyvenime. Pasak rytų horoskopo, 2018–ieji metai – tai
žemės Šuns metai, o pagrindinis šio gyvūno bruožas – nuolatinis veiksmas, judesys, energija. Nors metai žada
būti puikūs visomis prasmėmis, vis dėlto neišvengiamos ir kontrastingos nuotaikos. Jausitės tai laimingi, tai
nusivylę, tai žvalūs, tai pavargę, vienu metu ypač nuotaikingi, o staiga apimti niūrių minčių.

ARTIMIAUSI RENGINIAI
„Kalėdų miestelis“
Šventiškai nuotaikinga kalėdinė vakaronė, kuri vyks gruodžio 22 d. visose gimnazijos erdvėse.
Organizatoriai – IIIg kl. mokiniai.
Jaunųjų kūrėjų konkursas „Prienų krašto vyturiai“
Konkursui pateikiami:
1. ne mažiau kaip 3–5 mokinio eilėraščiai ar kitų lyrikos žanrų kūriniai ir/ar 2–3 epiniai kūriniai
ar jų ištraukos, sukurti 2017–2018 m. m. ir nedalyvavę kituose konkursuose;
2. pasakos (vieno mokinio darbų skaičius neribojamas) sukurtos 2017–2018 m. m. ir
nedalyvavusios kituose konkursuose;
3. esė (vieno mokinio darbų skaičius neribojamas), sukurtos 2017-2018 m., nedalyvavusios
kituose konkursuose arba dalyvavusios konkursuose, bet nepublikuotos knygose ar periodiniuose leidiniuose.
4. Bendra vieno mokinio pateikiamų kūrinių apimtis turi būti ne didesnė kaip 3 kompiuteriu
rinkti A4 formato lapai (Times New Roman šriftu).
Darbus reikia pristatyti lietuvių kalbos ir literatūros mokytojoms iki 2018 m. sausio 19 d.
Redakcija: vyr.redaktorė – lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja N. Mieliauskienė. Žurnalistai: R. Maksvytytė (8b kl.), G. Meškinytė (8a kl.), M.
Vasiliauskaitė (8a kl.), I. Mažukaitytė (7 kl.). Dizainerė maketuotoja: lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja E. Keturakienė.
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