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Piratų saloje... 
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     Pasitikti artėjančių švenčių ir 
užsikrėsti kalėdine nuotaika Prezi-
dento Valdo Adamkaus bendruome-
nę gruodžio 18-19 dienomis kvietė 
įsikūręs Kalėdų miestelis.  

      Visi norintys galėjo pasivaišinti 
kvapnia arbata ir jaukiai pabendrauti 
su savo draugais. Mokiniai kūrė atvi-
rukus, sveikinimus siuntė „Kalėdiniu 
paštu“. Be to, buvo pasiūlyta pasiga-
minti žaisliukus eglutei puošti bei 
kurti lipdinius iš druskos tešlos. Už-
sikrėtus džiaugsminga nuotaika 
laukti artėjančių švenčių kur kas 
smagiau. Linkime jaukių ir džiugių 
artėjančių švenčių! 
         

           Simona Lenickienė  
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Pyragais   

kvepianti diena 

  Tradicija tapęs labdaros ren-
ginys „Pyragų diena“ antrąjį 
lapkričio pirmadienį vėl pakvietė 
visus Prezidento Valdo Adam-
kaus gimnazijos bendruomenės 
narius dalytis gerumu.  

   Gimnazijos erdves užliejo kvapnūs, puošnūs ir patys 
skaniausi kepiniai, o paskui juos - ir gausus būrys, no-
rinčių jais pasigardžiuoti. Surinktos lėšos (per 500 eu-
rų) bus skirtos mūsų gimnazijos mokiniams, kuriems 
stinga pinigėlių įsigyti mokymosi priemonėms. Visiems 
prisidėjusiems prie gerumo akcijos esame labai dėkingi.   
 

Simona Lenickienė 
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Rūšiuojame sėkmingai 

  Jau žinomi nacionalinio aplinkosauginio projekto 
„Mes rūšiuojam“ 2018-2019 mokslo metų rezultatai. 

Nauji knygų veikėjai ir jų nuotykiai laukia jaunųjų skai-
tytojų. Šie leidiniai bibliotekos lentynas papildė mokinių, 
tėvelių, mokytojų, darbuotojų, kurie aktyviai dalyvauja 
aplinkosauginiame projekte "Mes rūšiuojam", dėka. Taš-
kus, gautus už gimnazijos bendruomenės surinktas elekt-
ronines atliekas, UAB "Atliekų tvarkymo centras" paver-
tė nuotaikingomis knygomis.  

Dėkojame visiems, kviečiame aktyviai dalyvauti, nes 
ir šiemet mes rūšiuojam. 

 Projekto koordinatorės Leila Žiemienė ir Laima Perminienė  

 
MOKYKLA 2019 

 
"Į ateitį žvelgiantys 

kūrėjai"  

"Į ateitį žvelgiantys kūrėjai" - 
tokiu garbingu diplomu įvertinta 
mūsų gimnazijos MMB 
"ECBooks" (vadovė J. Čėsnienė), 
kuri gruodžio 7 d. dalyvavo Vil-
niaus rotušėje jaunųjų bendro-
vių renginyje "Kalėdinė eXpo". 
Tarp 70 renginyje dalyvavusių 
jaunųjų verslininkų mūsų ats-
tovai buvo pastebėti ir įver-
tinti bei sulaukė pakvietimo 
dalykinių pusryčių su LR Švie-
timo, mokslo ir sporto minist-
ru Algirdu Monkevičiumi.  

 

   
   Švietimo inovacijų paroda 
„MOKYKLA 2019“ - tai svarbiausias 
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazi-
jos bendruomenės metų renginys Lie-
tuvos parodų ir kongresų centre 
„Litexpo“, kuriame dalijomės gerąja 
patirtimi, radome naujų idėjų ir tech-
nologijų savo pamokoms.  

Informaciją rinko  
Viltė Dabkutė 
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Mažoji Aleksoto  
olimpiada 

        Lapkričio 28 d. mūsų gimnazijoje 
vyko tradicinė Aleksoto seniūnijos inici-

juota "Mažoji Aleksoto olimpiada". 
    Po gimnazijos kabinetus pasklido šaunūs 
svečiai: priešmokyklinukai iš lopšelio - dar-
želio "Boružėlė", Aleksoto lopšelio - 
darželio, lopšelio-darželio „Dvarelis“, 

Tirkiliškių lopšelio-darželio ir pradinės 
mokyklos ketvirtokai. Jėgas įvairiose 
interaktyviose stotelėse išbandė ir 
mūsų 4a klasės mokinukai. Svečiams su-
sipažinti su gimnazijos mokytojais, at-

likti įtraukiančias ir netgi „skanias“ už-
duotis padėjo rūpestingi ir kantrūs 6c ir II A klasių gimnazistai. 

     Olimpiadoje mažiesiems tikrai 
nebuvo kada nuobodžiauti, o rengi-

nio baigiamojoje dalyje Aleksoto 
seniūnės Liukrecijos Navickienės ir 
mūsų administracijos atstovų įteik-
tos saldžios dovanos dar labiau pri-
sidėjo prie pakilios nuo- 

taikos: juk visi žino svarbiausią olimpiados principą – ne nugalėti, 
o dalyvauti. 

           

                             Redos Janušauskienės nuotraukos    

 
Deimančiukų  
beieškant 

 

          Šiemet minimas 
garsaus rašytojo, 
publicisto, kunigo, ne-
paprastai šviesios as-
menybės J. Tumo - 
Vaižganto 150 metų 

jubiliejus.  
     Šią datą gimnazijos lie-
tuvių kalbos mokytojos kvie-
tė prisiminti 5-8 klasių moki-
nių bei svečių iš Gedimino 
sporto ir sveikatinimo gim-
nazijos komandas. Mokiniai 
prisiminė rašytojo kūrinių 
ištraukas, "pabraidė" po 
Vaižganto pievą, keliavo 
knygnešių globėjo keliais, 
demonstravo išminties 
"diemančiukus". J. Tumas-
Vaižgantas rašė: "Ieškojau 
laimės kitiems, o tapau lai-
mingas pats." Linkime įsik-
lausyti į šviesuolio žodžius: 
padėkime artimam, ieškoki-
me dvasios deimančiukų - 
tai kelias ir į mūsų laimę.  
 
Oresta Arbašauskaitė, 
Miglė Titovaitė 
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Gimnazijos nepamiršta 

buvę mokiniai 

 
     Smagu, kai buvę 
gimnazijos mokiniai 
grįžta pasidalyti sa-
vo sėkmės istorija.  
5b, 6a, 11-12 klasių 
mokiniams apie gar-
bingą ir reikalaujantį 
didžiulės ištvermės 
kariūno kelią pasakojo 
Generolo Jono Žemai-
čio Lietuvos karo aka-

demijos ketvirto kurso studentas Justas Povilaitis. Galbūt 
būsimo Lietuvos karininko žodžiai, jau mokyklos suole sva-
jojusio apie šią profesiją, įkvėps mokinius drąsiai siekti sa-
vo svajonių.  

      
  Gimnazijoje veiksmas vyksta ir po pamokų. Turbūt 

pastebėjote, kad nemažas būrys pradinukų neskuba 
namo, o smagiai leidžia laiką „Jaunųjų kūrėjų akade-
mijoje“?  

             
Mums pavyko keletą smalsuolių 

pakalbinti, paklausinėti, ką gero 
jie veikia popiet. Pasirodo, moki-
nukai lanko įvairius būrelius, ku-

riuose spor-
tuoja, piešia, 
mokosi dirbti 
kompiuteriu, 
skaito pasa-
kas, tiesiog 
linksmai bend-
rauja. Nes-
varbu, koks oras, kiekvieną dieną  
kartu su mokytojais jaunieji kūrėjai 
keliauja į sporto aikštelę, o ten su-

pantis, laipiojant treniruokliais 
laikas prabėga nepastebimai.   
  Taigi mažieji tikrai šauniai lei-
džia laiką, neturi kada nuobo-
džiauti. 
 
            Ugnė Adomaitytė,  
            Gabrielė Dzvonkutė 

 
Jaunieji kūrėjai 



Nr. 34, 2019                                                                                                                               Mokytojų balsas 7  psl.  

                       
        

     Dažnai gimnazijos administracija turi daugybę rei-
kalų, o laiko pokalbiams sunku surasti. Mes labai 
džiaugiamės, kad laisvą valandėlę pasidalyti mintimis 
apie savo darbą ir pomėgius rado ilgametė gimnazijos 
direktorės pavaduotoja  ugdymui  Rozvita Brazaitie-
nė.  
 
Ar labai sunku dirbti pavaduotoja mokykloje? 
Kai myli darbą, vaikus, sutari su kolegomis - toks darbas nebūna 
sunkus. 
Kaip nusprendėte dirbti pavaduotoja? 
Pavyksta gerai sutarti su kolektyvu. Be to, vadovauju Kauno mies-
to informacinių technologijų mokytojams, su jais planuojame 
bendrus renginius mokytojams, mokiniams - tai  vertinga patirtis. 
Taip pat teko studijuoti Kauno technologijos universitete vadybą. 
Paminėti žingsneliai bei pokyčiai pačioje gimnazijoje suteikė gali-
mybę užimti pavaduotojos pareigas. Aišku, į kiekvienas pareigas 
turime būti kviečiami kaip geriausi specialistai, tai aš labai džiau-
giuosi, kad tikau toms pareigoms. 
Kiek laiko trunka jūsų darbo diena?  
Darbo diena oficialiai trunka kiekvieną dieną aštuonias valandas, 
bet dažnai to laiko nebeužtenka, dalis suplanuotų renginių vyksta 
ir savaitgaliais, kartais tenka vieną kitą valandą pratęsti ir po 
darbo, kai kada ir anksčiau pradėti.                      
Apie kokį darbą svajojote, kai buvote maža? 
Kai buvau mokinė, mane žavėjo mokytojos darbas. Be to, turėjau 
keletą mylimų mokytojų, kurie ir  paskatino būtent rinktis šitą 
profesiją. 
Kada jūs jaučiate džiaugsmą savo darbe? 
Kai visi patiriame  sėkmę, kai susikalbame arba pasiekiame gerų 

rezultatų. 
Ar jaustumėtės laimingesnė, jei remontas pasibaigtų? 

Žinoma.Tiesiog aš džiaugčiausi dėl to, kad visai bendruomenei 
jau būtų lengvesnės sąlygos įvairioms veikloms. Mes visi laukiame 
gražių ir modernių erdvių jau be statybininkų,  kad girdėtųsi vien 
vaikų šurmulys. 
Kaip manote, kodėl į mokyklas ateina vis mažiau jaunų moky-
tojų? 
Gal jauni žmonės greičiau nori rezultatų? Gal mažiau kantrybės 
turi? Bet mes džiaugiamės, kad mūsų kolektyve yra jaunų moky-
tojų, tikimės, kad bus jų daugiau. 
Ar mėgstate skaityti knygas? 
Skaityti mėgstu, tik labai gaila, kad paskutiniu metu vis mažiau 
lieka tam laiko. 
Koks jūsų hobis? Ir ar randate tam laiko? 
Mano pomėgis yra kelionės tiek po Lietuvą, tiek po kitas pasaulio 
šalis. Šiam hobiui tikrai ran-
du laiko, tiesiog paliekame su 
šeima visus darbus ir pasine-
riame į kelionių verpetus. 
Kokį linkėjimą norėtumėte 
perduoti visiems moki-
niams? 
Būti smalsiems, kūrybin-
giems ir linksmiems. 

 

Dėkojame už pokalbį  

Indrė Stralkutė ir Rugilė 
Kuokštytė 

 

Pavaduotojos darbai ir džiaugsmai 
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Aistra mokyti ir mokytis 

Ar Jums patinka mokytojos darbas? 

Prancūzų mąstytojas Joseph Joubert yra pasakęs 

„Mokyti, tai mokytis dukart“. Daug išmokau iš savo gyve-

nimo mokytojų, bet daugiausia – iš savo mokinių. Vaikų 

mokymas – man daug džiaugsmo ir pasitenkinimo savo 

darbu teikianti profesinės karjeros sritis, daug pastangų 

reikalaujanti veikla. Jaučiu aistrą darbui kasdien ir sten-

giuosi, kad mokymasis taptų kiekvienam įdomus ir įtrau-

kiantis.  

Žinome, kad Jūs daug kuo domitės. Papasakokite apie 

pomėgius. 

Didžiausia aistra – jodinėjimas žirgais ir žygiai su jais; 

keliauti, pažinti pasaulį; aplankyti nelankytas vietas Lietu-

voje ar kaimyninėse šalyse keliaujant motociklu; skaityti 

psichologinę – pedagoginę literatūrą. 

Iš kur semiatės idėjų visokiems darbeliams? 

Idėjos visuomet aplanko tuos, kurie gali jas realizuoti. 

Viskas šioje žemėje turi ciklą, o geros idėjos gimimas – 

ne išimtis. Dauguma idėjų kyla netikėtai. 

Kaip apibūdintumėte savo auklėtinius? 

Mano auklėtiniai labai aktyvūs, judrūs, smalsūs vaikai.   

Visi jie yra labai skirtingi, kiekvienas su savo istorija. 

Vaikai yra jautrūs, empatiški. Pamokų metu skiriame dė-

mesio emocijoms, kartu mokomės analizuoti savo jaus-

mus. Džiugina jų atvirumas, nuoširdumas, drąsa kalbant 

apie savo jausmus. 

Ko jiems palinkėtumėte? 

Linkiu išlikti unikaliems, savitiems ir kartu – panašiems. 

O sau? 

Deepak Chopra yra pasakęs „Esama trijų absoliučių, ne-

sunaikinamų dalykų: tai Sąmoningumas, Būtis ir 

Meilė.” Šių dalykų palinkėčiau sau ir kiekvienam iš 

Jūsų. 

1A klasės mokytoją Gretą Balandytę  
kalbino Indrė Stralkutė ir Rugilė Kuokštytė 
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Interviu rengė  
Urtė Lugaitė, Austėja 

Atkočaitytė 

 
Tarptautinis ERASMUS+  
projektas „FOLKLORIKA“  

įsibėgėja 

     Žiemos švenčių išvakarėse pakalbino-
me anglų kalbos mokytoją Kristiną Jok-
šienę, kuri šįmet vadovauja mokiniams, 
dalyvaujantiems tarptautiniame ERAS-
MUS+ projekte „FOLKLORIKA“. Mokyto-
ja mielai pasidalijo įspūdžiais iš kelionių į 
Lenkiją ir Rumuniją bei papasakojo apie 
kitų metų planus. 
   Kokia projekto „Folklorika“ trukmė? 
   Projektas prasidėjo 2019 m. rugsėjo 1 d. 
ir baigsis 2021 rugpjūčio 21 d. 
   Kokių šalių vaikai įsijungė į šį projektą? 
   Dalyvauja vaikai iš 6 šalių: Lietuvos, Len-
kijos, Rumunijos, Ispanijos, Kipro, Turkijos. 
   Kaip vyko mokinių atranka į projektą? 
   8-10 klasių mokiniai ruošė pristatymus 
anglų kalba, jie turi mokėti bendrauti, kū-
rybiškai atlikti įvairias užduotis. Mokiniai 
projekte dalyvauja ir į keliones vyksta ne-
mokamai. 
    Kokiose šalyse jau apsilankėte? Kaip 
sekėsi? 

    Pirmasis šalių 

susitikimas vyko Lenkijoje, po to vy-
kome į Rumuniją. Kaip sekėsi, geriau papa-
sakotų patys mokiniai. Mano nuomone, vai-
kams kelionės labai patinka: susiranda nau-
jų draugų, susipažįsta artimiau su skirtingų 
šalių kultūra, papročiais, turistų pamėgto-
mis vietomis, išmoksta gaminti nacionalinių 
patiekalų, išbando įvairių amatų pradmenis. 
Mokiniai apsigyvena šeimose, todėl labai 
praverčia užsienio kalbų mokėjimas, gebėji-
mas bendrauti. 
    Kokie planai naujais metais? 
    Kitų metų pavasarį projekto dalyviai 
rinksis Lietuvoje, mūsų gimnazijoje. Tad 
visi turėsime puikią progą susipažinti su už-
sienio svečiais, pabendrauti su jais pamoko-
se ir išvykose. 
    Linkime smagių kelionių ir ilgai 
įsimenančių 
susitikimų. 
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    Šios vasaros pabaigoje startavo idėjinis Inesos 
Skapaitės ir mūsų mokyklos mokinės Melaniijos Var-
kalaitės  projektas ,,365 DIENŲ IŠŠŪKIS 
DŽIAUGSMO LINK/THE 365 DAY CHALLENGE 
FOR JOY“. 
     Projekte dalyvauja 1000 įvairaus amžiaus, įvairia 
veikla užsiimančių žmonų, trokštančių pokyčių  savo gy-
venime. Viena iš pagrindinių veiklų – pakviesti žmones 
kiekvieną dieną padaryti gerą darbą sau ir kitiems: nu-
sipirkti mėgstamo šokolado ir į tai reaguoti ramiai, be 
sąžinės priekaištų, nusiskinti gėlių ir jas pasidovanoti 
sau, pasakyti komplimentą nepažįstamam žmogui bei 

stebėti  jo reakciją, praleisti tobulai dieną... 
Projektas vyks 365 dienas. Kiekviena savaitė 
turės temą, atskleidžiančią užduotį. Merginų 
tikslas – užduotis paversti kasdieniais įpro-
čiais, kurie gerintų gyvenimo kokybę, žmonių  

tarpusavio santykius bei sveikatą. 
     Merginos pripažįsta, kad idėja kilo iš noro pakeisti savo 
įpročius, gyvenimo tempą bei psichinę sveikatą. Tačiau norė-
jo šiuo džiaugsmu pasidalinti  su kitais, kadangi trokšta ma-
tyti daugiau laimingų, savimi pasitikinčių ir savo vertę žinan-
čių žmonių. Dar vienas svarbus tikslas - suburti darnią, stip-
rią bendruomenę, kurią jungtų bendri interesai ir poreikiai.  

Melanija Varkalaitė 

Prisijunkite prie  
„365 DIENŲ IŠŠŪKIO DŽIAUGSMO LINK/

THE 365 DAY CHALLENGE FOR JOY“ 
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     Tokiai minčiai pritartų tie 
mokiniai, kurie rudens atostogų 
metu vyko į kelionę aplankyti 
kaimyninės Lenkijos. Net 14 va-
landų trukusi kelionė autobusu iki 
Krokuvos neatrodė varginanti, 
nes patirti įspūdžiai atpirko vis-
ką. 

     Pirmiausia apsilankėme Čenstakavoje, 
kurioje įsikūrusio Pauliečių vienuolyno gro-
žis, Juodosios Madonos ikona nepaliko nė 
vieno abejingo. Vėliau nuvykę į Krokuvos 
senamiestį išvaikščiojome nuo garsiųjų 
Vavelio rūmų iki Šv. Florijono vartų. Beje, 
dviejų dienų kelionėje įsitikinome, kad ži-
nios praverčia visada, pavyzdžiui, chemiją 

teko prisiminti Veličkų druskų 
kasykloje, istorija pravertė 
lankantis karališkuosiuose Vavelio 
rūmuose, užsienio kalbų įgūdžiai 
gelbėjo bendraujant su vietiniais 
gyventojais ir turistais, toleranci-
jos pamokos įgijo prasmę vaikšti-
nėjant istoriniame Kazimiero 
kvartale, kur II pasaulinio karo 
metais buvo įkurtas žydų getas. 

    Nuostabi senosios Lenkijos sos-
tinės architektūra, saulėtas oras, įsimenantys pasakoji-
mai, šypsenos - tai ilgai neišblėsiantys turiningų rudens 
atostogų įspūdžiai. 

                                                                 
                                                                 Eva Rūkštelytė 

 
Atostogauji —  

keliauji 

 

       Vokiečių kalbos mokytojos Birutės Pukelienės 
kvietimu gimnazijoje prieš Kalėdas lankėsi dvi 
savanorės iš Vokietijos Pauline ir Farah.  

      Jos į Lietuvą atvyko rugsėjį, bus iki vasario 
mėn. Merginos gyvena Heidelbergo mieste. Šian-
dien jos smagiai bendravo, dainavo, sprendė kryžia-
žodžius su vokiečių kalbos besimokančiais moki-
niais, pasakojo jiems apie Vokietijos tradicijas 
švenčiant šv. Kalėdas.  

    Melanijos Varkalaitės 
nuotr. 

 
Vokiškai apie kalėdinį  

laikotarpį 
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SVEČIUOSE PAS KNYGAS              

 
   Kalbiname tikrą knygų žinovę bibliotekininkę  

                 Redą Janušauskienę 
 

       Mums smalsu, kiek ilgai dirbate bibliotekininke? 
      Apie 30 metų. 
      Ar norėjote keisti profesiją? 
       Man labai patinka šitas darbas, todėl nenorė-
čiau keisti. 
      Netikėtas klausimas — ar jums patinka skai-
tyti knygas? 
      Turbūt netikėtas atsakymas — taip, labai. 
     Ar daug vaikų apsilanko bibliotekoje? 
      Lankytojų tikrai netrūksta. Ne visi ateina skai-
tyti, kai kuriems tiesiog pabendrauti, pabūti tarp 
knygų smagu. Visgi norėčiau, kad susidomėjimas kny-
gomis būtų didesnis. 
      Kaip į biblioteką atkeliauja knygos? 
      Knygos atkeliauja įvairiais keliais: įsigyja gimna-
zija, dovanoja leidyklos, kai kurias knygas atiduoda 
skaitytojai, nes perskaitę nori pasidalyti istorijomis 
su kitais. 
      Pastebėjome bibliotekoje pliušinių žaisliukų. 
Kodėl jie čia? 
      Jaunieji skaitytojai bibliotekoje jaučiasi sma-
giau, kai randa žaislų — draugų. 
    Ar po darbo turite laiko sau? 
    Taip, turiu. Mėgstu kurti rankdarbius, fotografuoti, skaityti. 
 
                                              Urtė Lugaitė, Gabija Jurošiūtė 

 Gimnazijos laikraščio komanda:  
 Melanija Varkalaitė, Austėja Atkočaitytė, Indrė Stralkutė, Rugilė Kuokštytė, Urtė Lugaitė, Gabija Jurošiūtė, Ugnė Adomaitytė, 
Gabrielė Dzvonkutė, Viltė Dabkutė, Miglė Titovaitė, Oresta Arbašauskaitė, redaktorė Reda Janušauskienė, koordinatorė Renata 
Matulaitienė  

 
LAISVALAIKIS SU KNYGA 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Šaunieji 4d klasės mokiniai ir mokytoja 
Zita Jankauskienė sureagavo į akciją 
„Knygų Kalėdos“, surinko ir padovanojo  

bibliotekai puikių knygų. Kviečiame skaityti. 


