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     Tarptautinė komisija 
nacių ir sovietinio 
okupacinių režimų 
nusikaltimams 
Lietuvoje įvertinti  jau 
keturioliktus metus 
inicijuoja lapkričio 16-
osios –  Tarptautinės 
tolerancijos dienos 
paminėjimą Lietuvoje.    

    Mūsų gimnazija taip pat prisijungė prie pilietiškumo 
akcijos „Esu tolerantiškas“. Šiais metais Tolerancijos dienos 
simboliu tapo PAUKŠTIS. Gimnazijos fojė papuošė nuostabūs 
karpiniai - balandžiai - tolerancijos, taikos, švelnumo, tyrumo, 
meilės ir ištikimybės simbolis. Kiekviena klasė nutupdė ant 
simbolinio medžio šakelių po keletą savo balandžių, kurie 
visiems neša žinią apie tolerancijos svarbą šiuolaikiniame 
pasaulyje.  O penktokai patys „tapo“ dideliu paukščiu: 
gimnazijos kieme, laikydami baltą drobę, mokiniai vaizdavo 
skrendantį taikos paukštį. 
    Tą dieną pamokų metu kalbėta, kad kiekvienai dorybei, 
tarp jų  ir tolerancijai išugdyti reikia asmeninio budėjimo, 
nuoširdžių pastangų ir savitvardos. Jei visi laikysimės 
taisyklės, kad skirtumai – ne pagrindas nesantaikai, 
užgauliojimams ar persekiojimui, tai kiekvienas galėsime 
jaustis saugiai. 
    Būkime pakantūs vieni kitiems, gerbkime kitaip mąstantį ar 
kitaip atrodantį žmogų, jei tai neperžengia tolerancijos ribų, 
svarbiausia - atrasti ir puoselėti gerąsias savybes! 

Simona Čujanaitė 

 
Išskleisk tolerancijos sparnus! 

Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 
prisijungė prie vokiečių kalbos dienos 
renginių. Spalio 20 d. gimnazijos 
koridoriuose skambėjo populiari vokiška 
muzika, pirmojo aukšto fojė puošė 
vokiška atributika ir šaunus plakatas, į 
svečius pas 5-7 klasių mokinius keliavo 
vokiečių kalbos ambasadoriai mūsų 

gimnazijoje – 7ab klasių mokinių komanda 
– ir surengė smagią viktoriną apie 
Vokietiją ir vokiečių kalbą. Džiugu, kad 
renginys visus subūrė bendrai veiklai, į 
kurią įsitraukė ir gimnazijos mokinių 
taryba, Jaunųjų žurnalistų klubas, dalykų 
mokytojai. 
    Projektą inicijavo Vokietijos 
Federacinės Respublikos ambasada 
Lietuvoje, Goethe`s institutas ir kt. 

Eglė Strašinskaitė 

 Spalio 17-21 dienomis mūsų 
gimnazija minėjo Tarptautinę 
programavimo savaitę. 
Informacinių technologijų 
mokytojų iniciatyva į gimnaziją 
buvo pakviesti Kauno technologijos 
universiteto informatikos 
fakulteto (KTU IF) dėstytojai ir 
studentai, kurie spalio 17 d. vedė  
IT  pamokas „Geimifikacija – 
išmok 
programuoti 
žaisdamas“. 
Pamokos vyko 
visų klasių 
mokiniams. 
Visą savaitę 
pamokų bei 
neformalaus 
ugdymo 
veiklų metu 
tiek 
jaunesnių, tiek vyresnių klasių 
mokiniai turėjo galimybę 
programuoti, naudodami 
geimifikacijos įrankį. 
  Šios savaitės metu vyko įvairūs 
renginiai, pažintiniai užsiėmimai, 
siekiant populiarinti programavimą 
ir paskatinti motyvuotus jaunuolius 
mokytis. 

IT mokytojos      R.Brazaitienė ir 
L.Žiemienė 
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   Baigiantis 2016 metams 
pakalbinome gimnazijos 
direktorę Ritą Rasikienę, kad 
pasidalintų mintimis apie tai, 
kas nuveikta, kas laukia. 

Kokios naujos pareigos ir atsakomybės teko gimnazijai, kai 
suteiktas naujas vardas? 

Suprantama, kad didelės.  Apie Prezidento Valdo Adamkaus 
gimnaziją  turi sklisti tik geros naujienos, nes būtų įžeidimas pačiam 
Prezidentui, jei mūsų mokiniai ar kas nors kitas pasielgtų netinkamai. 
Į mus žiūri per padidinamąjį stiklą. Turime sublizgėti ir pasiekimais, 
ir mokinių bei mokytojų veiklomis. Tai yra dar vienas žingsnis į 
priekį. 

Visi mato išorinius mokyklos pokyčius, bet kokias permainas 
planuojate vidiniame mokyklos gyvenime? 

Planuojame didelius dalykus. Mes labai tikimės, kad  pamokos bus  
kokybiškos, kad mokinių motyvacija stipriai pagerės. Gal 
pastebėjote, kad dėl taikomų prevencinių priemonių jau pagerėjo 
lankomumas? Didelį dėmesį skiriame mokytojų veiklai ir 
bendradarbiavimui įvairiuose  tarptautiniuose projektuose. Šiemet 
džiaugiamės, kad prasidėjo  dar keli nauji tarptautiniai projektai. 
Vienas praeitais metais užbaigtas, o kitais metais iš karto 
prasideda  net keli. 

Neseniai grįžote iš vieno šių tarptautinių projektų susitikimų. 
Papasakokite, ką tokie projektai reiškia mūsų mokyklai, kokią 
naudą jie duoda – juk reikalauja tiek daug darbo ir laiko. 

Vyko pirmas koordinatorių susirinkimas Rumunijoje. Darbo labai  
 
 

 
 

daug, bet vaikai, kurie dalyvauja 
projektuose, neabejoju, jaučia didelį 
džiaugsmą ir nemažas galimybes: ir kalbą 
pramoksta, ir kitas kultūras pažįsta, ir 
pakeliauja, gilinasi į įvairias temas. Kadangi 
mūsų mokyklai svarbi aplinkosauga, 
ekologija, tai mes esame pasirinkę 
projektus šiose srityse. Mokiniams bus 
galimybės pažinti Kipro kultūrą ir 
ekologines veiklas, taip pat išvykti į 
Rumuniją, Kroatiją, Portugaliją.. 

Svarbus STEAM projektas jungia net 9 įvairių šalių universitetus ir 
mus, kaip mokyklą, atstovaujančią Lietuvai – vėlgi didelis iššūkis. Be 
to, esame laimėję projektą „ Gamtos vystymosi tyrinėjimas“, šioje 
veikloje dalyvaus daug mokinių.  Mums atsiranda didesnės galimybės 
būti ir žinomiems, ir veikliems, ir patraukliems. Galbūt atsiras 
galimybė ateityje  rengti bendras stovyklas su Kroatijos mokiniais 
Slovakijoje, Alpėse. Be abejo, tokie projektai įpareigoja daug dirbti, 
suteikia daug atsakomybės, bet atsiveria plačios perspektyvos. 

Kokio amžiaus mokiniai gali dalyvauti minėtuose  projektuose? 
Dabar vykdomi projektai tinka 13-17 metų vaikams. Platus spektras. 
Kaip įsivaizduojate mūsų gimnaziją po 10 metų? 
Manau, kad jeigu tokiu tempu žygiuosime į priekį, gimnazija bus ne 

mažiau populiari negu   Panemunės pradinė ar Jėzuitų gimnazija. Tai, 
kad mūsų vaikai parneša laimėjimus iš įvairių konkursų, tėveliai ateina 
su vis gražesniais atsiliepimais ir mato teigiamus pokyčius, padės 
gimnazijai tapti ryškia ir patrauklia. Aš tikrai tikiu, kad gimnazija bus 
renovuota,  bus sukurtos  gražios erdvės visame pastate, ir, žinoma, 
garsės aukštais rezultatais. 

Ko galite palinkėti mokyklos bendruomenei? 
Turėti didelių, ambicingų tikslų ir jų siekti. Tikėti, kad galima labai 

daug - tada ir pasiseka. 
Neringa Gališanskytė 

 

Naujos galimybės visiems  
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   Gruodžio 7 d. 
Kauno technologijos 
universiteto (KTU) 
gimnazijoje vyko anglų 
kalbos pateikčių 

konkursas ,,Didžiuojuosi savo 
mokykla“. Mūsų gimnazistai Justas 
Sankauskas IIIA gim.kl., Stepas 
Čeplinskas IIIB gimn. kl., Žygimantas 
Kadiša IVA gimn. kl. užėmė II-ąją 
vietą. Mokiniai pademonstravo 
tobulus anglų kalbos bei viešojo 
kalbėjimo įgūdžius, pasitikėjimą 
reprezentuojant gimnaziją. 

 Gimnazistus ruošė anglų kalbos 
mokytoja ekspertė D. Navickienė. 

 Gruodžio 8 dieną gimnazijoje vyko šeštoji nacionalinio 
konkurso „Mano pasaulis – darniai Lietuvai“ atranka. 
Konkursas skirtas skleisti jaunimui darnaus vystymosi 
vertybes, žinias apie darnios plėtros koncepciją, lietuvių 
tautinį, kultūrinį paveldą, stiprinti moksleivių ir 
universitetinės bendruomenės ryšius bei bendradarbiavimą. 
     Šiame konkurse mūsų gimnazistai dalyvauja jau ketvirtus 
metus iš eilės (2015 metais gimnazijos komanda užėmė III-
ąją vietą Lietuvoje). Atrankiniame konkurso dalyje dalyvavo 
šešios mokinių komandos, kurios varžėsi istorinių, 
etnokultūrinių ir ekologinių žinių viktorinoje.      Mūsų 
gimnazijai atstovavo mokinės: Amanda Kiukytė (I a gimn. kl.), 
Eidvilė Kirvelaitytė (I a gimn. kl.), Aušra Petrauskaitė (II b 
gimn. kl.), Pijus Gruodis (I b gimn. kl), Lina Sankauskaitė (II 
b gimn. kl.) (gimnazistus konsultavo biologijos mokytojos I. 
Šlajūtė ir M. Mažeikienė, geografijos mokytoja V. 

Kuliešiūtė). 
     Gimnazijos 
komanda labai 
džiaugėsi perėjusi 
atrankinį etapą ir 
pakliuvusi į nacionalinio 
konkurso 
pusfinalį, kuris vyks 
2017 metų vasarį.      

Sėkmė nacionalinio konkurso atrankoje 

    Lapkričio 18 d. dvi mūsų gimnazijos Mokinių 
mokomosios bendrovės (vadovė J. Čėsnienė) dalyvavo 
VDU Inovacijų centre surengtame konkurse- 
mugėje. Viena iš MMB „EC BOOKS“ laimėjo 
„Socialiai atsakingos bendrovės“ nominaciją, o 
bendrovės prezidentas Rupertas Čėsna pateko į geriausių mokinių MMB 
vadovų penketuką.  Kitos bendrovės prezidentas Justas Sankauskas taip 
pat pateko į geriausių mokinių MMB vadovų penketuką. 

Džiuginančios MMB naujienos 

Abiturientė Gabrielė Balaišytė suspėja 
ruoštis ir egzaminams, ir  sėkmingai 
atstovauja mūsų gimnazijai įvariuose 
konkursuose. Lapkričio 1 8 dieną 
mergina  dalyvavo Kauno m. ir raj. 
moksleivių XI-ame patriotinių dainų 
konkurse.  Talentinga moksleivė už 
nuoširdų dainos atlikimą pelnė Antrojo 
laipsnio diplomą (vadovė S. Serbentienė).  
O gruodžio 7 dieną abiturientė kartu su 
mokytoja V. Martinkiene vyko į Kauno 
rotušę,  kur vyko Kauno 
m. mero V. 
Matijošaičio inicijuota 
gabių mokinių pagerbimo 
šventė.  Gabrielei ir jos 
mokytojai buvo įteikti 
padėkos raštai už 
aukštus pasiekimus 
etikos srityje 2016.  

   
       Lapkričio 14 dieną Švedijos ambasadoje vyko 
baigiamasis respublikinio rašinių konkurso „Tai yra 
laisvė“ renginys.  Konkursui buvo pateiktas 1 51  
rašinys, iš jų vertinimo komisija tik 29 atrinko kaip 
originaliausius, brandžiausius bei išleido atskira 
knyga. Džiaugiamės, kad mūsų gimnazijos IIIa klasės 
mokinės Amandos Kiukytės darbas taip pat 
publikuojamas knygoje, nes  įvertintas kaip 
intriguojančios struktūros, įtraukiantis, pateiktais 
argumentais peržengiantis Lietuvos kontekstą, 
parašytas taisyklinga lietuvių kalba. Mokinę dalyvauti 
konkurse paskatino Jaunųjų žurnalistų klubo vadovė 
R. Matulaitienė.  

Abiturientės Gabrielės 
Balaišytės laimėjimai 

 
Perfect! 

 

Rašome ir sekasi 
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Įdomu mokytis kitaip 
     Mokytis gali būti smagu ir įdomu. Tuo įsitikinti 

2016 m. gruodžio 1 d. galėjo ne tik 
Prezidento Valdo Adamkaus 
gimnazijos ketvirtokai, bet ir svečiai 
iš kitų Kauno mokyklų, dalyvavę 
netradicinėje gamtamokslinio ugdymo 
pamokoje „Mokomės kitaip“.  
    Veiklas būsimiems penktokams pristatė 
mūsų gimnazijos mokytojai, kurie ugdymo 
procesą moka paversti smagiu - modernios 
mokymosi priemonės, elektroniniai 
mokymosi šaltiniai, kūrybiški  ugdymo 
metodai į netradicines veiklas įtraukė 
daugiau nei 60 mokinių. Jaunieji mokslininkai 
atliko gamtamokslinius bandymus 
modernioje gimnazijos gamtos mokslų 
laboratorijoje, tyrė tirpalų chemines 
savybes. Ketvirtokai mokėsi aplinkos 
išsaugojimo gudrybių, naudodami 
planšetinius kompiuterius rūšiavo atliekas, 
gilino žinias ekologijos srityje. Mokiniai 
mielai įsitraukė į aktyvų mokymąsi. Naujai 
įrengtame moderniame technologijų 
kabinete mokiniai bandė nustatyti obuolio 
savybes. Gautus juslinės analizės duomenis 
lygino su infraraudonųjų spindulių skaneriu 
gautais duomenimis. Grįžę namo  mokiniai, 
be abejonės,  eksperimentuos ir toliau.   
  Visi mokiniai gabūs – tuo galima buvo 

įsitikinti stebint, kaip šauniai jauniesiems kūrėjams sekėsi atlikti  muzikos 
kūrimo užduotis specialia muzikos programa, kaip puikiai pavyko 
improvizuoti pirmą kartą atliekant bendrą kūrinį įvairiais muzikos 
instrumentais. Mokiniai grojo  soline, bosine, akustine gitaromis, būgnais ir 
būgneliais, pianinu, sintezatoriumi, kastanjetėmis  ir netgi „lietaus lazda“!  
    Šiuolaikinės ugdymo įstaigos negalima įsivaizduoti be kūrybingo ir nuolat 
tobulėjančio kolektyvo,  noro keistis ir augti kartu! Modernios aplinkos ir 
mokymo(si) priemonės, kūrybingai taikomi netradiciniai metodai įtraukia 
vaikus į kitokį mokymąsi, leidžia juos sudominti  bei motyvuoti.  

 
                       

 Gruodžio 6 dieną – šv. Mikalojaus 
dieną – ekonomikos mokytoja Jolanta 
Čėsnienė kartu su 11-okų komanda pradinių klasių mokiniams 
surengė dėlionių konkursą. Mažieji gimnazistai varžėsi, kuris greičiausiai 
sugebės sudėlioti spalvingas dėliones. Kai kurie mokiniai tikrai nustebino: 
Justė Uldinskė, Rokas Pilinkus, Aira Raudytė atkūrė paveiksliukus greičiau 
negu per 3 minutes! Ir laimėtojai, ir  visi varžybose dalyvavę pradinukai 
puikia pramoga buvo labai patenkinti, be to, kiekvienas dovanų gavo po 
dėlionę (rėmėjų dėka dovanėlėmis džiaugėsi per 200 pradinukų). 

Aušra Petrauskaitė 

Christmas joy 

      Gruodžio 15 dieną gimnazijoje vyko užsienio 
kalbų kalėdinis karaokė renginys-konkursas 
„Christmas joy“. Renginyje dalyvavo 5-7 klasių 
mokinių komandos, kurios turėjo pristatyti savo 
sukurtus ir nufilmuotus kalėdinius sveikinimus, 
dainavo dainas, sprendė viktorinos užduotis. 

Renginyje netrūko teigiamų emocijų, gražių 
kalėdinių dainų, geros nuotaikos. 

 
Dėlionių konkursas 
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     Neseniai mūsų gimnazijos mokiniai turėjo galimybę susipažinti su 
išmaniuoju XXI a. žaislu - telefonu ar planšetiniu kompiuteriu valdomu 
„Sphero SPRK“ robotuku, kuris buvo sėkmingai išbandytas informacinių 
technologijų būrelyje „Mokausi ir kuriu su IT“. „SPRK“ robotas tinka 
bet kokio amžiaus vaikams, nesvarbu, ar tai įgudęs, ar pradedantysis 
vartotojas. 
    Naujovę pristatė UAB „ACC Distribution“ įmonė. Gimnazija jau  
įsigijo šių išmaniųjų  robotų komplektą ir naudos juos STEAM dalykų 
pamokose, kūrybiškumo akademijos veiklose, kad pamokos būtų dar 
įdomesnės ir žaismingesnės. 

Išmanieji žaislai gimnazijoje „Svečiavomės“ pas 
Astridą Lindgren  

 
  Kiekvienas vaikas yra perskaitęs 

bent vieną garsios švedų rašytojos 
Astridos Lindgren kūrinį. Visus sužavi 
linksmi, netikėti veikėjų nuotykiai, 
išdaigos. Tad lietuvių kalbos mokytojos 
Sandra Žydaitienė ir Renata Matulaitienė 
pamoką, skirtą šios rašytojos kūrybai,  
5b ir  6b klasių mokiniams pasiūlė rengti netradiciškai.  

Mokiniai, pasiskirstę grupėmis, turėjo atlikti įvairias 
kūrybines užduotis. Pažiūrėjusios nuotaikingą bendraklasių, 
dramos būrelio artistų, surežisuotą ir suvaidintą 
inscenizaciją pagal A. Lindgren kūrinius, komandos turėjo 
atpažinti  pamokoje apsilankiusius personažus, prisiminti 

rašytojos gyvenimo ir kūrybos 
faktus. Pati linksmiausia užduotis — 
įgarsinti animacinį filmuką. Buvo 
įdomu stebėti, kaip draugai 
išradingai atkuria filmuko „Mažylis ir 
Karlsonas“ veikėjų dialogus.  
Pamoka visiems labai patiko, nes ir 
vaidinome, ir kūrėme, ir juokėmės, ir, 
be abejo, daugiau sužinojome apie 

vaikų 
literatūros 
klasikę. 
 

Kamilė 
Radžiukynaitė 

Mokomės gerumo  
 

Gimnazijos 1a, 1b, 1c, 1d, 2b, 3a, 3b, 4a, 5a 
klasių mokiniai  ir jų mokytojos, gimnazijos 
bibliotekininkė, visuomenės sveikatos specialistė 
dalyvavo kalėdinėje akcijoje „Dalinkimės 
džiaugsmu". Visi piešė atvirukus ir užrašė 
nuoširdžius sveikinimus, kuriais buvo pradžiuginti 
senjorai, gyvenantys slaugos įstaigose, esantys ligoninėse bei senelių 
namuose. Senjorus pasiekė 195 atvirukai.  

Daiva Jokubauskienė 
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   Kalbiname direktorės pavaduotoją 
neformaliajam ugdymui Kristiną Bedaitę. 
   Kaip keičiasi neformalusis ugdymas 

tapus Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija? 
Pakeitus gimnazijos pavadinimą toliau tęsiama ekologinė veikla– juk 

Prezidentas Valdas Adamkus yra nemažai prisidėjęs prie ekologinių 
problemų sprendimo. Šiais metais  atsirado įvairesnių būrelių, pvz. 
biologijos mokytojos vadovaujamas jaunųjų botanikų būrelis, chemijos 
mokytoja turi jaunųjų gamtininkų būrelį, kuris labiau susijęs su 
chemija, tyrimais. Daug naujų būrelių mažiesiems: sveikatinimo 
mankšta, judrieji žaidimai, šokių studija, „Drąsūs, stiprūs, vikrūs“. 
Mažieji orientuojami į judrumą, sveiką gyvenseną, o vyresnieji labiau 
domisi moksliniais tyrimais. 

Ką apskritai mokyklai reiškia neformalusis ugdymas? Kokia jo 
nauda?  

Mūsų gimnazijai neformalusis ugdymas yra ypač svarbus, kadangi 
esame ekologinio ugdymo mokykla. Turime daug partnerių. Tai ir VDU 
botanikos sodas, kuriame turime savo ekodaržą, ir A. Stulginskio 
universitetas, kuriame dažnai lankosi 8-10 klasių mokiniai. ASU jau 3 
metus vykdoma programa „Aplinkos tyrimai“ ir moksleiviai turi 
galimybę susipažinti su universitetu, laboratorijomis, pabendrauti su 
dėstytojais. Ši neformaliojo ugdymo programa finansuojama 
valstybės. Svarbūs yra įvairūs tradiciniai renginiai, tokie kaip 
flashmob‘as, skirtas Kovo 11-ajai paminėti.  Neformalusis  ugdymas, 
mano manymu, moksleiviams siūlo tikrai įdomių, linksmų, patrauklių 
veiklų. 

Kaip įsivaizduojate mūsų gimnaziją po 10 metų (iš savo srities 
perspektyvos)? 

Tai dabar jungiu vaizduotę ir keliauju į ateitį... (juokiasi) Po 10 
metų, tikiuosi, būsime žinomi, mokiniai garsės ne tik neformaliojo 
ugdymo pasiekimais (pvz., kaip sportininkai E. Kavaliauskas, E. 
Ulanovas), bet būsime nepralenkiami mokslo srityse, susijusiose su 
ekologiniais ir aplinkosauginiais tyrimais. 

Neseniai su direktorės pavaduotoja ugdymui R. Brazaitiene 

dalyvavote tarptautinio projekto STEAM susirinkime. 
Papasakokite, kas tai per projektas ir ką ten sužinojote. 

Taip, labai džiaugiuosi, kad tenka dalyvauti šiame projekte. Pagrindinė 
šio projekto koordinatorė mūsų gimnazijoje yra pavaduotoja R. 
Brazaitienė, aš vykau kartu kaip kolegė. Svečiavomės Vokietijos mieste 
Freiburge, susitikime dalyvavo atstovai iš 10 šalių (Jungtinės 
Karalystės, Ispanijos, Bulgarijos, Prancūzijos, Vokietijos ir kt.). Į 
susirinkimą atvyko daug mokytojų bei universitetų darbuotojų, 
dalyvavome diskusijose, sprendėme klausimus, susijusius su mokytojų, 
dirbančių gamtamokslinėse srityse, kvalifikacijos tobulinimu. Buvo labai 
įdomu susipažinti su kitų šalių specialistais, išgirsti jų nuomonę bei 
perimti patirtį. 

Šis projektas irgi yra orientuotas į gamtamokslinę sritį? 
Taip, projekto pagrindinis tikslas yra aplinkosaugos problemų 

sprendimas. Programa, kurią mes kūrėme kartu su kitų šalių 
specialistais, buvo skirta būtent mokytojams, kurie dėsto gamtos 
mokslus.  

Kuo ypatingas Adventinis laikotarpis mokykloje? 
Mūsų gimnazijoje apie Advento laikotarpio tradicijas kalbama 

pamokose, klasėse mokytojai kartu su mokiniais puošia simbolinius 
vainikus. Kadangi esu tikybos mokytoja, aš visada per tikybos pamokas  
uždegu adventinę žvakelę. Mes prisimename, kokia turėtų būti ateinanti 
Advento savaitė, akcentuojame susikaupimą – juk bėgame, lekiame,  
domimės „Facebook‘ais“, pasineriame į visuotinį šurmulį ir t.t. Raginu 
mokinius trumpam sustoti, nusiraminti, pasimėgauti arbata, pažiūrėti 
pro langą ir atsakyti sau į klausimus, „koks aš esu?“ ,„koks aš galėčiau 
būti?“ O su mažaisiais žiūrime filmus (pvz. „Kalėdų giesmė“) apie tai, 
kad dažnai žmogus yra paskendęs daiktuose ir kaip jo požiūris gali 
pasikeisti, kai jis supranta, kad po mirties visi tie dalykai neteks 
prasmės. Kartais į pamokas užsuka kapelionas padiskutuoti su mokiniais 
apie Advento prasmę. 
  Koks jūsų palinkėjimas gimnazijos bendruomenei artėjančių švenčių 
proga? 
  Visko, apie ką dainuojama dainoje „Palinkėki gerų Kalėdų“. 
  Tai čia šitą dainą ir įkelti?  
   Aha, gali (juokiasi). O jei rimtai, linkiu būti drąsiems, nebijoti savęs, 
parodyti gražiausias savo puses, o svarbiausia – laikytis susitarimų, būti 
tolerantiškiems. 

Neringa Gališanskytė 

 
Palinkėsim geros kloties! 
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Vienoj šeimoj du čempionai 

    Neseniai rašėme apie 12-oko Pauliaus Mitkaus 
laimėjimus Europos kikbokso ringe,  bet pergales tos 
pačios sporto šakos varžybose Lietuvoje „skina“ ir  
sesė Ieva Mitkutė, aštuntos klasės mokinė. Mes 
džiaugiamės, kad jaunoji žurnalistė Ieva kuria ne tik 
įdomius straipsnius, gerai mokosi, bet yra ir talentinga 

sportininkė. Nutarėme užduoti „kolegei“ keletą klausimų. 
Ar kikboksas – sunki sporto šaka? 
Aš manau, kad bet kokia sporto šaka reikalauja ištvermės, atkaklumo. O    jei 
ruošiesi varžyboms,  tai turi skirti tam daug laiko, siekti pergalių kantriai. 
Ar tai nėra vyriška sporto šaka? 
Mano nuomone, svarbiausia atrasti, kas tau patinka. Ir jei tai yra sporto šaka, 
ji tinka tiek vyrams, tiek moterims. 
Ar didžiuojiesi savimi, kad tapai savo amžiaus kategorijoje Lietuvos 
čempione? 
Savo pergale labai džiaugiuosi. Nors nėra tokio kovotojo, kuris nedarytų 
klaidų. Po kovos jas analizuojame, kad ateityje išvengtume, tobulėtume. 
Ar seniai lankai kikboksą? 
Kikbokso treniruotes lankau dvejus metus. 
Ar lieka laiko kitiems pomėgiams? 
Taip, kai yra noro, lieka laiko ir kitiems pomėgiams, ir laisvalaikiui. 
Ar dėl sporto nenukenčia mokslai? 
Mokslai man yra pirmoje vietoje, todėl jie tikrai nenukenčia. 
Gal lygiuojiesi į kokius nors garsius sportininkus, kurie tave veda į priekį? 
Be abejo, tai yra mano treneris Tomas Šviažas ir brolis Paulius Mitkus. 
Ko palinkėtum sau Kalėdų proga? 
Norėčiau sau palinkėti sėkmės ne tik sporto ringe, bet ir moksluose. 

Kamilė Radžiukynaitė 

   Juk pastebėjote, kad gimnazija šiemet 
atsinaujino? Kai kurių mokomųjų erdvių remontas 
baigėsi palyginti dar visai neseniai. Mes 
nusprendėme pasidairyti po naująjį technologijų 
kabinetą ir pakalbinti jo šeimininkę Eglę 
Strašinskaitę. 
   Kabineto vadovė aprodė šiuolaikiškai įrengtą 
virtuvę : talpias spinteles, įmontuotas orkaites, 
indaplovę, patogias darbo vietas. Mokiniai dabar gali 
kepti, troškinti, virti - mokytis gaminti skaniausius 

viso pasaulio patiekalus. 
Žinoma, visi turi laikytis 
tvarkos ir saugaus elgesio 
taisyklių. Mokytoja  netgi 
pasidalino laimės receptu: 
reikia daugiau šypsotis ir  
mažiau jaudintis dėl 
smulkmenų. E. Strašinskaitė 
mielai kvietė kalėdiniu 
laikotarpiu visus norinčius 
užsukti į technologijų kabinetą 

ir išsikepti šventinių meduolių. Ačiū 
už kvietimą, būtinai pasinaudosime! 
 

Kamilė 
Radžiukynaitė ir  
Ema Raugalaitė 

 

 
Kas žino laimės receptą? 
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       Kasmet lapkričio pabaigoje 
Lietuvos parodų ir kongresų centre 
„Litexpo“ vyksta 
respublikinė švietimo paroda. Šįmet 
parodoje „MOKYKLA 2016“ mūsų 
gimnazijos mokytojai buvo 
pakviesti pristatyti ir vykdyti 
veiklas visos Lietuvos mokytojams 
ir mokiniams. Gimnazija, 
bendradarbiaudama su Aleksandro 
Stulginskio universitetu, VŠĮ 
„Vikilabas“,  per dvi parodos 
dienas surengė inovatyvias veiklas, 
paremtas tyrinėjimu ir STEAM 
mokomaisiais dalykais. Tai:  
 IDĖJŲ MUGĖ MOKYTOJAMS. 
 OBUOLYS! KAS SLYPI JAME? 

 ŠVIESOS IR SPALVŲ PASLAPTYS. 
      Vyravo ypatinga atmosfera, intelektualios diskusijos, 
skatinančios domėtis mokslo pasauliu, inovacijomis, kūryba ir 
tyrinėjimais „Atradimų laboratorijoje“. Čia vyko ir  STEAM mokyklų 
ir STEAM Atviros prieigos centrų atstovų susitikimas,  kuriame 
mūsų gimnazija pristatė savo patirtį, buvo  planuojamos tolimesnės 

veiklos, jų koordinavimas, bendradarbiavimo 
galimybes.   

       Respublikinė švietimo 
paroda „MOKYKLA 
2016“  suteikia galimybę 
kiekvienam pasisemti naujų 
idėjų,  pasidalyti savomis, 
užmegzti naujas pažintis 
ir  bendradarbiauti. 

Dalijamės patirtimi Saugių Naujųjų metų! 

Vieną gražų pirmadienio vakarą Aleksoto 
bendruomenės mažiausieji su 
tėveliais rinkosi į eglutės įžiebimo 

šventę. Kalėdų senelis 
su savo padėjėjomis 
pasistengė, kad eglutė 
ne tik linksmai sužibėtų 
ryškiomis ugnelėmis, 
bet ir visam Aleksotui garsiai praneštų žinią 
apie artėjančias šventes   –  danguje sušvito 

daugybė įvairiaspalvių fejerverkų. Vėliau 
šventė tęsėsi seniūnijos salėje. Pirmiausia 
šuniuko Amsio ir Aleksoto komisariato 
pareigūnių iškilmingai buvo apdovanoti 
piešinių konkurso „Linksmasis šviesoforas“ 
laureatai, tarp jų būrys mūsų gimnazijos 
pradinukų. Šventinę nuotaiką kurti padėjo 
mūsų gimnazijos dainorėliai, muzikantai ir 
šokėjos (vadovės S. Serbentienė ir E. 
Rutkauskienė). Pasipuošę policijos pareigūnų 
dovanotais atšvaitais jaunieji artistai saugūs 
ir ramūs lauks šv. Kalėdų.  
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Viešnagė Varšuvoje 

 
    Projektinės dienos paprastai skiriamos 
netradicinei edukacinei veiklai. Lapkričio 25 
dieną vyresniųjų klasių mokiniai laiką nutarė 
praleisti turiningai, tik pažintinės veiklos 
truko ne vieną, o dvi dienas, nes grupė vyko 
į kaimyninės šalies Lenkijos sostinę Varšuvą. 
Pirmiausia mokiniai ir jų vadovė socialinė pedagogė 
I. Skrodenienė apsilankė Koperniko mokslo centre - 
viename moderniausių Europos technologijų muziejų. 
Muziejuje kiekvienam prireikė visų penkių pojūčių: 
interaktyviose laboratorijose patys galėjo 
ekperimentuoti, apžiūrėti, paliesti, pajausti, kurti. 
Laikas keliaujant nuo vieno įdomaus eksponato prie 
kito, dar įdomesnio, prabėgo akimirksniu. Gražių 
įspūdžių paliko ir pasivaikščiojimas po vakarėjantį Varšuvos 
senamiestį. Kitą dieną keliautojai aplankė Varšuvos zoologijos 
sodą, kuriame gyvūnų daugiau negu Kaune: sužavėjo rožiniai 
flamingai, drambliai, žirafos, gorilos, šimpanzės, baltieji lokiai ir 
kalbančios papūgos... 
      Puikus oras, šventiškai pasipuošusi Varšuva,  įdomi pažintinė 
programa nuteikė pozityviai, uždegė noru kuo daugiau keliauti ir 
pamatyti. 

                                                  Giedrė Plytnykaitė 

      Ne paslaptis, kad daugelis      
vyresniųjų klasių mokinių pradeda 
lankyti vairavimo kursus. Nekantriai 
laukia 18 metų, kai galės sėstis prie 
vairo ir į pamokas riedėti 
automobiliu. Būtent tokiems 

būsimiems vairuotojams lapkričio 24 d. buvo 
pasiūlyta sudalyvauti Kauno miesto ir  rajono 
mokyklų mokiniams skirtoje viktorinoje „Mokausi 
būti vairuotoju“. Šios viktorinos tikslas - 
motyvuoti būsimuosius vairuotojus laikytis eismo 
taisyklių. Geriausiai KET bilietus išsprendę mokiniai 
įgijo galimybę dalyvauti finale.  
     Į finalą pateko šie mokiniai:  

      Vaidas Petrulis 
      Eigirdas Valeika 
      Karolis Keblaitis 
      Karolina Žabarauskaitė 
      Gabrielė Balaišytė 

      Mantas Gliaudys 
      Emilis Ismailovas 
      Karolis Drausevičius 
 

Daiva Stankienė 
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                              Kryžiažodžiai   
  

Gimnazijos laikraščio komanda:  
Neringa Gališanskytė, Amanda Kiukytė, Gabrielė Matusevičiūtė, Simona Čujanaitė, Ieva Mitkutė, Meda Katauskaitė, Linas Lardongas, Kamilė Radžiukynaitė, Samanta Girdvainytė, Ema 
Raugalaitė, Lukrecija Slavinskaitė, Reda Janušauskienė, koordinatorė Renata Matulaitienė 

1. Mobilusis telefonas išsikrovė, 
paimkite ... ir įkraukite. 
2. Taromatuose priimamos ne 
„bonkės“, o ... 
3. Valgykloje parduodamos ne  
„bulkutės“, o ... 
4. Mokykloje lankome ne 
„matkės“ pamoką, o ... 
5. Lietuvoje ragaujame ne 
čyzburgerius, o ... 

6. Informacinių technologijų 
pamokoje dirbame ne su 
„kompais“, o ... 
7. Lietuvių kalboje nėra 
priešdėlio ... 
8. Lietuvoje sporto 
šaka Nr. 1 ne 
„kašė“, o ... 

 
      2017 m. LR Seimas nutarė atkreipti visuomenės dėmesį į 
gimtąją kalbą ir paskelbė šiuos metus Lietuvių kalbos kultūros 
metais. Siūlome jaunųjų žurnalistų sudarytą kryžiažodį,  kurį 
spręsdami turbūt pritarsite patarlei „Švari kalba - švari galva“. Tad 
skirkime ir mes šiais metais didesnį dėmesį kalbos ... 

  1.       K        

       2.  U        

   3.      L        

  4.       T        

       5.  Ū        

6.         R        

       7  A        

   8      I        

Projekto „Mes rūšiuojam“ rezultatai 

      Projekto koordinatorės mokytojos L. Perminienė ir L. 
Žiemienė praneša, kad  per I pusmetį  surinkta apie 450 kg 
nebereikalingos elektros įrangos ir elementų. Aktyviai įsijungė į 
projektą pirmų klasių mokiniai, ypač 1d klasė, surinkusi 70 kg 
elektronikos atliekų. Itin sėkmingai rūšiuoja  7b, 8b, 3b klasės. Prie 
rūšiavimo ženkliai prisideda ir gimnazijos darbuotojai.  

   Kviečiame visus mokinius ir tėvelius ir 
2017 metais rūšiuoti atliekas ir gražinti 
aplinką! 

     Brangieji laikraščio skaitytojai, mes, jaunieji 
žurnalistai, sveikiname visus su šventėmis, 

bendraukime, bendradarbiaukime ir 2017 metais! 


