
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 
Šiame numeryje skaitykite: 
 
2 psl. apie įvykius trumpai 
3 psl. nuotaikingos šimtadienio akimirkos 
4 psl. pasidžiaukime laimėjimais 
5 psl. žingsniai ekologijos kryptimi 
6 psl. ketvirtoji „Jaunojo Einšteino“ konferencija 
7 psl. išmanusis ugdymas 
8 psl. projekto „ERASMUS +“ dalyvių įspūdžiai iš 
Kipro 
9 psl. pasikalbėkime su mokytojais ir gimnazijos 
svečiais 
10 psl. tradicinio šokio Kovo 11-ajai akimirkos 
11 psl. kaip gimnazistai planuoja karjerą 
12 psl.  uniformos puošia! 
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     Vasario 14 d. vykusi 
viktorina „Lietuvos kelias į 
Nepriklausomybę“ leido 7 – 
10 kl. mokiniams prisiliesti 
prie svarbių  ir brangių mums 
mūsų valstybės  įvykių, 

pagilinti  istorijos žinias ir  sąmoningumą. O  5 
ir 6 klasių mokiniai varžėsi viktorinoje 
„Gimtoji šalis Lietuva“.     Prisimindami 
šlovingą LDK praeitį mokiniai pristatė 
didžiuosius Lietuvos kunigaikščius bei 
vienintelį Lietuvos karalių Mindaugą. 
Atsakinėdami į viktorinos klausimus, 
spręsdami kryžiažodžius, mokiniai gilino savo 
istorines žinias bei puoselėjo meilę Tėvynei. 
                         

                                                             Istorijos mokytojos   

Istorinėms datoms atminti  

 

 

     Vieną gražų trečiadienį aplankyti 
mokytojų ir mokinių į gimnaziją užsuko 
garsus krepšininkas, buvęs mūsų 
mokyklos mokinys, Edgaras Ulanovas. 
Aukštasis žalgirietis mielai bendravo su 
mokiniais. Visiems patarė neleisti laiko 
veltui, o mokytis, siekti žinių, nes 
nežinia, kaip susiklostys kiekvieno 
likimas ir ko gali ateityje prireikti. Tad 
laiką mokykloje reikia išnaudoti 
prasmingai. O pertraukėlės, skirtos 
sportui, kūno kultūrai, sustiprins 
sveikatą, suteiks žvalumo ir energijos po 
įtempto protinio darbo. 

 Ketvirtadienį, vasario 23 d., 
informaciniame centre III-IV klasių 
gimnazistams buvo surengta paskaita 
„Saugi elgsena eismo aplinkoje“. Šią 
paskaitą mūsų gimnazijoje skaitė Kauno 
apskrities VPK Kelių policijos valdybos 
vyriausioji specialistė Rosita Henriot ir 
profesionalios vairuotojų mokyklos ARV
- AUTO vairavimo mokyklos direktorius 
Valdas Šlepikas. Paskaitos metu buvo 
aptartos šios temos: 

 Pagarba eismo dalyviams, 
atsakomybė, pareigos bei nuobaudos už 
kelių eismo taisyklių pažeidimus. 
Lyginamoji statistika. 

 Eismo aplinka ir eismo dalyviai. 
Saugaus eismo modelių kūrimas. 
Avaringumo statistika ir priežastys. 

 Techninės ir inžinerinės priemonės, 
didinančios eismo dalyvių saugumą. 

 Aplinkos apsauga: tarša 
išmetamosiomis dujomis, poveikis 
sveikatai. Aplinką saugančios 
transporto priemonės (elekromobiliai). 
                                                             
          Žmogaus saugos mokytoja  
                  Daiva Stankienė 

     Taip simboliškai sutapo, kad šiemet Užgavėnės 
švenčiamos pačią paskutinę kalendorinės žiemos dieną. 
Saulėta diena, persirengėliai ir garsi liaudiška muzika 
sukvietė visus pradinių ir priešmokyklinių klasių vaikus į 
mažosios mokyklėlės kiemą kartu išvaryti jau taip 
atsibodusią žiemą. Sakoma, kad jei per Užgavėnes 
nesilinksminama, tuomet 
visus metus tenka sunkiai ir 
nepailstamai dirbti. 
Deginama vaikų pagaminta 
Morė, žiemos vargų 
simbolis. Trypsniais ir 
šūksniais žiema išvaryta!  

Žiema išvaryta! 

 

Saugus eismas Gimnazijoje lankėsi 
žalgirietis 

Edgaras Ulanovas 
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   Ir vėl anglų kalbos konkursuose laurus skina III a 

klasės gimnazistas Justas Sankauskas.  
2017 m. kovo 17 d. LCC tarptautiniame universitete vyko 
20-asis Nacionalinis jaunųjų oratorių anglų kalba 

konkursas, kurio tema - "Peace is not Absence of 
War" (Taika - tai nereiškia, kad karo nėra). Šiame 

respublikiniame konkurse mūsų gimnazijos III a gimn. 
klasės mokinys Justas Sankauskas užėmė II-ąją 
vietą, meistriškai atskleidė savo oratorinio meno 

gebėjimus, atlikimo stilių bei tobulą anglų kalbos 
mokėjimą. 

     Sveikiname Justą Sankauską ir linkime toliau 
garsinti mūsų gimnazijos vardą ne tik mieste ir 
respublikoje, bet ir tarptautiniuose konkursuose. 

     Mokinį ruošė anglų kalbos mokytoja ekspertė 
Danguolė Navickienė.  

 Vasario 22 dieną Pilėnų pagrindinėje mokykloje vyko 
Kauno m. mokyklų žaidynių 5-6 klasių mokinių „Drąsūs, 
stiprūs vikrūs“ finalinės varžybos. Mūsų šaunieji 
gimnazistai iškovojo garbingą  III vietą. Sveikiname 
komandą ir trenerį E. 
Rutkauską.  

Stiprūs! 

    Kovo 9 d. aktų salėje rinkosi keturių Kauno gimnazijų vyresniųjų 
klasių mokinių komandos, pasiryžusios pasivaržyti protmūšyje, 
skirtame paminėti svarbią Lietuvai šventę – Kovo 11-ąją.  Komandos turėjo pasukti galvas,  
bandydamos atsakyti į klausimus iš Lietuvos istorijos, geografijos, etnografijos, gimtosios kalbos ir 
literatūros sričių. Po 6 klausimų turų ir po meninės programos paaiškėjo nugalėtojai – tai „Santaros“ 
gimnazijos komanda. Mūsų „Chloroplastai“ buvo antrieji. Visi dalyviai buvo apdovanoti šauniomis 
dovanomis, kurias įsteigė rėmėjai: leidykla „Šviesa“ ir sulčių spaudykla „Obuolių namai“. Gimnazistus 
pasveikino ir mūsų gimnazijos projekto „Kuriame Lietuvą“ komandos atstovė, kuri svečiams pristatė 
„Augalų mainų mugės“ idėją ir įteikė po simbolinę „žalią“ dovanėlę – tad auginkime žalią Lietuvą. 

Protmūšyje  „Auginu žalią Lietuvą“  II vieta 

 

Perfect! 

       Jaunoji  žurnalistė, 8 klasės 
mokinė Ieva Mitkutė ne pirmą kartą dalyvauja 
Lietuvos sporto muziejaus rengiamame 
respublikiniame rašinių konkurse. Šįmet rašyti 
Ievai sekėsi, nes tema aktyviai sportuojančiai mokinei 
buvo labai artima „Kaip išsaugoti kilnius santykius 
tarp trenerio ir auklėtinio“. Beje, vienas iš merginos 
trenerių yra jos brolis - gimnazijos IVa klasės 
mokinys,  kudo čempionas Paulius Mitkus. 

 
Rašinių konkurso laureatė 
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   8-10 klasių gimnazistai keletą kartų per mėnesį vyksta į 
neformalaus ugdymo veiklas ASU. Mokiniai Aleksandro Stulginskio 
universiteto moderniose laboratorijose vykdo praktinius 
tiriamuosius darbus.  
     Įsiminė tema „Energija“, kuri praplėtė gimnazistų žinias apie 
energetines sistemas, įdomius saulės, vėjo, vandens energijos 
išteklius ir gavybą bei jų naudojimą energetikos poreikiams. 
Analizavo energetinių sistemų aplinkos taršą ir jos mažinimo 
galimybes.  Įdomu buvo ir paskaitoje  „Apie atliekas linksmai“. 
Gimnazistai sužinojo, kada daiktas tampa atlieka, o kada – dekoro 
elementu. Daugybė galimybių atsiveria tiems, kurie žino, kaip elgtis 
su nereikalingais daiktais juos išrūšiuojant, sudeginant, perdirbant, 
užkasant. 
    Modernios aplinkos ir mokymo(si) priemonės įtraukia, leidžia 
juos sudominti  bei motyvuoti įvairių dalykų ugdomajai veiklai ir 
kūrybai. 
  

                R.Brazaitienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui 
 

 

 

Tiriamoji veikla ASU 
Idėjų lietus projekto „Žalieji želdiniai 

— žmogaus ir gamtos kūrinys“ 
pristatyme 

       Tarptautinės Žemės dienos  (kovo 20 d.) 
proga gimnazijoje vyko projektinės veiklos, 
trukusios ne vieną mėnesį, pristatymas.  
    5-12 klasių mokiniai ir jų auklėtojai tikrai 
labai kūrybiškai organizavo įvairias veiklas: 
mokėsi  gaminti sveikuoliškus kokteilius, salotas, 
gamino paveikslus iš gamtoje randamų medžiagų, 
augino želmenėlius ir kambarinių augalų daigelius 
augalų mainų mugei, dekoravo vazonėlius, kūrė 
knygutes, aiškinosi vaistažolių gydomąsias 
savybes, gamino atšvaitus iš antrinių žaliavų, 
kūrė filmukus apie energijos tausojimą, piešė 
vitražus gamtine tema ir dar daug  įdomaus bei 
naudingo sužinojo ne tik mokiniai iš savo bendraamžių, 
bet ir darbus vertinusi komisija. Originaliausios idėjos 
bus pristatytos nacionalinės pamokos „EKO idėjos 
Lietuvai“ metu balandžio 20 d. Būtinai apsilankykite. 
  Daugiau apie projektą žiūrėkite gimnazijos 
svetainėje 
https://adamkausgimnazija.lt/index.php/naujienos 
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„Jaunasis Einšteinas“ jau ketvirtą 
kartą 

   Jau tradiciškai 
pavasarį mūsų 
gimnazijoje laukiami 
šalies jaunieji 
mokslininkai ir tyrėjai. 
Tad ir šįmet kovo 20 
d. įvyko didelio 
pradinukų ir jų 
mokytojų susidomėjimo 
sulaukusi „Jaunojo 
Einšteino“ konferencija. 

Pasitelkdami iškalbos meną savo eksperimentais ir 
gamtamokslinių tyrimų rezultatais dalijosi daugiau 
kaip 50 pradinių klasių mokinių iš Kauno, Vilniaus, 
Senųjų Trakų, Marijampolės, Širvintų ir Alytaus 
rajonų.  

   Renginį pradėjo Kauno tvirtovės VII forto jaunųjų 
moksininkų laboratorijos atstovai. Mokiniai be galo 
susidomėję stebėjo, kokia reakcija vyksta tarp sauso 
ledo ir vandens. Trys vaikai savanoriai drąsiai kartu 
su laboratorijos atstovais atliko chameleono 
reakciją. Ryžtingiausias vaikas, išvardijęs būtinas 
degimo sąlygas, galėjo palaikyti ugnį... rankoje. 

   Vėliau nepaprasti bandymai vyko gimnazijos 
kabinetuose - laboratorijose. Žiūrovai stebėjosi 
jaunųjų mokslininkų išradingumu, eksperimentų 
įvairove ir oratoriniais jaunųjų einšteinų gebėjimais. 

Gamtos tyrėjai buvo 
tikrai pasiruošę: mokė, 
kaip pasigaminti lavos 
lempą, kaip priversti 
skraidyti arbatos 
pakelius ar susikurti 
nematomą apsiaustą 
nuo lietaus, kaip 
sukonstruoti Herono 

fontaną, 
išmetantį 
vandenį į 
dvigubą 
aukštį, 
savaime pasitaisantį stiklą ir dar daugybę kitokių 
įdomybių. Tyrėjai susidomėję stebėjo vieni kitų 
darbus, dalijosi patirtais įspūdžiais, idėjomis. 
Žinoma, visi dalyviai laikėsi saugos reikalavimų. 

   Gimnazijos erdvėse taip pat  buvo eksponuojami ir 
stendiniai pranešimai, kuriuose kūrybiškai ir 
vaizdžiai pristatomi atlikti bandymai, pasiekti 
rezultatai, išvados. 

  Renginio pabaigoje konferencijos dalyviai buvo 
apdovanoti projekto partnerių bei rėmėjų 
įsteigtomis dovanomis: leidyklos „Alma littera“ ir 
„VaiGa“ jauniesiems mokslininkams  dovanojo vertingų 
knygų, mokiniai skanavo „OHO“ pusryčių. Lietuvos jogos 
asociacija mokytojams įteikė dovanų kuponus, rėmėjai 
iš „The Natural Amber“- gintaro papuošalus. 

  Visus, neabejingus ekologinėms, aplinkosauginėms 
idėjoms ir norinčius savo veikla prisidėti prie saugios, 
sveikos ir estetiškos aplinkos kūrimo, kviečiami į 
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje balandžio 20 d. 
organizuojamą Nacionalinę pamoką „ EKO idėjos 
Lietuvai 
2017“.                    
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      Mūsų gimnazijoje vis daugėja išmaniųjų mokymo 
priemonių. Biologijos kabinete dabar mokosi ne tik 
5-12 klasių mokiniai, bet ir pradinukai. Mat 
kabinetas tapo itin modernus ir populiarus - 
įrengta išmanioji 3D klasė.  
         Į biologijos kabinetą pasaulio pažinimo pamokose 

įgytų žinių pagilinti užsuko ir 2c klasės mokiniai su savo 

mokytoja. Mokinius  šiltai priėmė kabineto vadovė, 

biologijos mokytoja Indrė Šlajūtė. Mokytoja smalsiesiems 

pradinukams pasiūlė prisimatuoti 3D akinius ir pasinerti į 

virtualų pasaulį. Mokiniai iš neįtikėtinai arti galėjo 

patyrinėti svarbius žmogaus organus: širdį, inkstus, 

smegenis, akis. Pamokos metu vaikai ne tik klausė ir 

stebėjo, bet ir patys stebino mokytoją savo sumanumu, 

iškalba, aktyvumu. Išmanioji klasė visiems suteikė ir 

teigiamų emocijų, ir naudingų žinių. 

          Mokytoja Indrė Šlajūtė atsisveikindama su 

mažaisiais mokinukais pakvietė vėl apsilankyti. 2c gamtos 

tyrėjai pasižadėjo būtinai užsukti ir jau suplanavo kitos 

pamokos temą. 

Rasa Bieliūnaitė 

Išmanioji 3D klasė gimnazijoje 

   Kovo 13-17 d. vyko gamtos ir 
tiksliųjų mokslų savaitė. Visą savaitę 
vyko įvairios veiklos: 

 1-5 klasių mokiniams veiklos vyko IC. 
Mokiniai atliko įvairias matematines ir 

gamtamokslines užduotis naudodamiesi 
planšetėmis. 
 6-8 klasių mokiniai sprendė 
kryžiažodžius. Teisingai išsprendė 8a 
ir 8b klasių mokiniai. Sparčiausi buvo 
8a klasės mokiniai. 
 9-12 klasių mokiniams organizuotos 
veiklos 3D klasėje. 
 Kovo 15 d. vyko konkursas 4-5 
klasių mokiniams „Skaičiuoju. 
Rūšiuoju. Esu išmanus“. Konkurso metu 
mokiniai atliko įvairias matematines, 
logines, kūrybines, gamtamokslines-
ekologines užduotis. Vyko išmanioji, 
interaktyvi užduotis-estafetė, kurios 

metu mokinių valdomas robotukas atliko numatytas 
užduotis. Pirmąją vietą šiame konkurse užėmė 5a klasės 
mokinių komanda. 
 Kovo 16 d. vyko tarptautinis matematikos konkursas 
„KENGŪRA“ 1-12 klasių mokiniams. Konkurse dalyvavo 74 
mokiniai. 

  

IŠMANI ir INTERAKTYVI 

  gamtos ir tiksliųjų mokslų savaitė  
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 Mūsų gimnazijos mokiniai jau ne 
pirmą kartą dalyvauja ES programos 
„ERASMUS+“  projekte. Šį kartą 
gimnazija įsijungė į aplinkosauginį 
Erasmus + KA 2 tarpmokyklinių 
strateginių partnerysčių projektą 
„Ekologinis raštingumas (ELIT)“ 
   Pirmasis tarptautinio Erasmus+ pro-

jekto “Elit” mokinių trumpalaikis (5 dienų) mobilumas įvyko vasario 20
-25 d. Kipre, Pafoso mieste.  Trims, garbingai laimėjusiems atranką, 
mūsų gimnazijos mokiniams - šeštokei Salvijai Antanaitytei bei sep-
tintokams Orestai Arbašauskaitei ir Steponui Mikalauskui -  
pirmiesiems pasisekė vykti į svetingą šalį. 

Saulėtą ir neįprastai šiltą vasario 20 d. rytą  Kipre susitiko 6 
delegacijos (jas sudarė po 3-4 mokinius) iš Rumunijos, Portugalijos, 
Lietuvos, Turkijos, Kroatijos ir Kipro. Svečių sutikimas prasidėjo 
tradiciniu kipriečių papročiu pilant alyvuogių aliejų į delnus ir 
ragaujant nacionalinės Kipro duonos. Vėliau mokiniai ir mokytojai 
grožėjosi kipriečių pasirodymu. Po renginio visi  turėjo galimybę 

lankytis fizikos, chemijos, 
ekonomikos bei muzikos pamokose. Tą 
pačią dieną projekto dalyviai 
patraukė į centrinę Pafoso aikštę, 
kurioje dar vyksta remonto  darbai, 
kadangi miestas yra paskelbtas 2017 
metų Europos kultūros sostine. Teko 
pasisvečiuoti ir miesto merijoje bei 
dar vienoje Pafoso gimnazijoje. 
Antradienį delegacijos dalyvavo 

konferencijoje „Ekologinės problemos ir galimi jų sprendimo būdai“. 
Mokiniai klausėsi įvairių institucijų atstovų bei bendraamžių 

pranešimų. Vėliau visi prisidėjo prie alyvmedžių giraitės sodinimo 
gimnazijos kieme. Tą dieną aplankytas 
Švento Neofyto vienuolynas, kuris 
paliko neišdildomą įspūdį ... 

Trečią viešnagės dieną buvo 
numatytas apsilankymas Episkopi 
aplinkosaugos centre. Mokiniai 
žiūrėdami filmukus susipažino su Kipro 
fauna ir flora, klimato ypatumais. 
Kaipgi Kipre neaplankyti kalnų?  Žygis 
pėsčiomis į kalnus, nepaprasto grožio kraštovaizdis, tiesiog nuo 
šakų nuskintų apelsinų skonis vertė ne kartą aikčioti iš nuostabos ir 
malonių pojūčių. Po pietų aplankytas ir gražus bei turistų gausiai 
lankomas Limassol miestas.  

Ketvirtadienį giedras rytas prasidėjo išvyka prie įstabios 
Kannaviou užtvankos. Susidomėjimo sulaukė ekskursija po Ezousa 
vyno daryklą. O Fiti folkloro ir audimo muziejaus darbuotojai 
lankytojams atskleidė audimo meno paslaptis. Gilindamiesi į 
ekologinę projekto temą dalyviai vyko į Botanikos sodą, įkurtą prie 
Afroditės urvo.  

Svečiai net nepastebėjo, kaip kelionė priartėjo prie pabaigos. 
Paskutinę mobilumo dieną  mokiniai pristatė savo kūrybos filmuką, 
kuriame užfiksavo  visas neužmirštamos savaitės veiklas. Vėliau 
mokiniams ir jų mokytojams buvo įteikti projekto dalyvių 
sertifikatai. Didelį įspūdį paliko paskutinė pažintinė išvyka į Kato 
archeologinį parką. Viską vainikavo vakaro karnavalas, kuriame 
mokiniai šėlo trypė ir susibičiuliavę tiesiog gerai leido laiką. 
Išsiskyrimas buvo viena iš sunkiausių ir graudžiausių kelionės 
akimirų. 

Dar ilgai neišblės patirti 
įspūdžiai, išgyventos emocijos,  
šilti prisiminimai apie regėtas 
įstabaus grožio vietoves ir  
salos šeimininkus . 

Mokiniai už gražią kelionę 
dėkingi gimnazijos direktorei 
R.Rasikienei ir anglų kalbos 
mokytojai A.Andreikėnienei. 

 
PIRMASIS TARPTAUTINIO  

ERASMUS + PROJEKTO 
„ELIT“ 

MOKINIŲ MOBILUMAS KIPRE 
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Kalbiname istorikę Raimondą Martincevienę 

1. Kodėl rinkotės istorijos studijas? 
Nuo mažens domėjausi istorija, nes namuose buvo sukaupta daug įvairių 
laikotarpių istorijos knygų, vadovėlių ir kitos literatūros. Mano mama labai daug žinojo apie 
Lietuvą kunigaikščių laikus, įdomiai pasakodavo apie kunigaikščius Kęstutį, Vytautą, vaidilutę 
Birutę ir kitas įdomias istorijas. Be to, mes turėjome fantastišką istorijos mokytoją, kuri 
mums tiek pasakodavo įdomybių, kad mes nenorėdavome jos paleisti. 
2. Koks jūsų kaip istorijos mokytojos darbo stažas? 
Apie 40 metų. 
3. Ar istorijos mokymas keitėsi keičiantis santvarkoms? 
Taip, nes tai labai susiję su politika. 
4. Kaip jums pasiseka sudominti mokinius faktų ir datų mokslu? 
Sudėtingas klausimas.  Istorijoje svarbiau  ne data, o fakto, įvykio priežastis, padariniai. 
Kaip sudominu? Istorija pats įdomiausias mokslas. Tai mokslų mokslas. Į visus klausimus gali 
atsakyti tik istorija. Ar gali kitas mokslas  pasigirti tokia galimybe? Ne. 
5. Koks Lietuvos istorinis laikotarpis jums įdomiausias? Gal norėtumėte patekti į kokius 

nors istorinius įvykius?  
Žmonijos civilizacijos aušra, Egiptas, Senovės Graikija, Roma ir  Lietuva 
kunigaikščių laikais..Norėčiau pavaikščioti Senovės Romos gatvėmis, 
pamatyti gyvą Cezarį, Kleopatrą. Bet... 
6. Kokia istorinė asmenybė jus žavi? Kodėl? 
Napoleonas. Dėl nuostabių laiškų Žozefinai . 
7. Koks jūsų asmeninės istorijos įvykis jums įsimintiniausias, 
brangiausias? 
Sausio12, 13 įvykiai. Jie skaudūs, bet... brangūs. 
8. Ko palinkėtumėte dabartiniam jaunimui? 

Būti smalsiems ir  niekada nesakyti „ o man neįdomu“. 
9. Ar istorikai gali prognozuoti? Kokios jūsų prognozės 
Lietuvos ateičiai? 
Ir gali, ir ne .Tikiu gražia Lietuvos ateitimi. 
 
    Nuotraukose keletas akimirkų iš mokytojos  režisuoto 
įspūdingo istorinio spektaklio „Sokrato teismas“. 

 
Kamilė Radžiukynaitė ir Linas Lardongas 

   Mūsų gimnazijoje buvo girdėti knygų 
mugės aidai – su spalvingomis ir 
prasmingomis knygomis lankėsi leidyklos 

„Nieko rimto“ leidyklos atstovas Rokas 
Neverdauskis. Pakalbinome jį.  
Kiek metų bendradarbiaujate su mokykla? 
Leidykloje dirbu jau per 4 metus, tad nuo 
tada aš pradėjau bendrauti su jūsų mokyla 
bei biblioteka. Jūs turite nuostabią 
bibliotekininkę Redą.  padovanojau knygą 
Sarah Lean „Šuo vardu benamis“ – būtinai 
perskaitykite. 
Kuo žavi darbas, susijęs su knygomis? 
Man jis labai patinka, nes kai atveža 
„šviežių“ knygų, aš pribėgu prie jų pats 
pirmas. Atsivertęs naują knygą išgirstu lyg 
ir trakštelėjimą, iš kurio suprantu, kad 
knyga yra visai nauja ir malonu ją skaityti 
pirmam. 
Ar dalyvaujate knygų mugėje?  
Taip, mūsų leidykla dalyvauja knygų mugėje, 
mes net užsakėme kelis sunkvežimius visoms 
knygoms atvežti. Ir tai būna labai smagu. 
Kokias knygas vaikai skaito? 
Visi skirtingai: pirmokai – didesnėmis 
raidėmis ir su daug paveiksliukų, antrokai - 
ketvirtokai rimtesnes. 
Ar mūsų autoriams teikiate pirmenybę? 
Ne, mes žiūrime, kad knyga būtų įdomi.  
 
Būtinai skaitykite 
– jums atsivers 
kupinas nuotykių ir 
fantazijos 
pasaulis. 
 

Knygų mugės aidas 
gimnazijoje 
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Šokiu pasitikome Kovo 11-ąją! 
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Karjerą planuojame jau mokyklos suole 

         Kur mokytis baigus vidurinę? Kaip 
planuoti karjerą? Šitie klausimai neramina 
vyresniųjų klasių moksleivius. IIIa klasės 
gimnazistas Rupertas Čėsna trumpas vasario 
atostogas išnaudojo prasmingai. Moksleivis 
su kitų Lietuvos miestų bendraamžiais vyko  į 
Daniją, kad iš arčiau susipažintų su šios šalies 
studijų programomis. Aplankyti penki Danijos 
miestai ir ten įsikūrę universitetai: VIA 

(TEKO Design + Business) ir DANIA 
Academy (Herning miestas), University 
of Applied Sciences (Viborg miestas), 
Business Academy Aarhus ir VIA 
University College (Aarhus miestas), VIA University 
College (Horsens miestas), LILLEBAELT ACADEMY - 
University of Applied sciences (Odensės miestas). 

 Moksleivį sužavėjo moderniai įrengtos mokymosi aplinkos, 
demokratiška, draugiška atmosfera, studijuojančių 
Danijoje lietuvių patirtis ir patarimai, studentų pamėgta 
transporto priemonė dviračiai. 

 Jeigu ir jūs planuojate studijas Danijoje, kreipkitės į 
Rupertą – mielai pakonsultuos. 
   Beje, Rupertas drauge su IV b klasės mokine 
Amanda Ambrasaite pakonsultuotų ir verslo 
pradžiamokslio klausimais. Kovo 22-24 d. Kaune vyko 
jau antrasis tarptautinis moksleivių mokomųjų 
bendrovių renginys „Innovative Business 2017“. Mūsų 
gimnazijai atstovavo MMB „ECBooks“ (vadovė 
mokytoja J. Čėsnienė). Šioje MMB kaip tik ir žengia 
pirmuosius verslo žingsnius gimnazistai Rupertas 
Čėsna ir Amanda Ambrasaitė. Jie aktyviai dalyvauja 
įvairiuose renginiuose, mugėse ir sėkmingai pristato 

savo produktą – edukacinę knygutę „Gydytojas“.                                                   

     Ar domitės fotografija? Puiki proga 
daugiau apie šį meną sužinoti buvo kovo 
17d., nes gimnazijoje lankėsi gamtos 
fotografas ir ornitologas Marius Čepulis. 
Šio fotografo laukia per 300 Lietuvos 

mokyklų, tad mums labai pasisekė, kad  jis 
apsilankė pas mus.  
      Svečias pasakojo apie įvairius nuotykius, 
patirtus fotografuojant gyvūnus, apie nemažai 
išbandymų reikalaujančią fotografo duoną. 
Pasakojimą pagyvindavo humoru, tad klausytis 
tikrai buvo įdomu. M. Čepulis noriai dalijosi savo 
patarimais su besidominčiais fotografijos menu 
mokiniais. Fotografas akcentavo, kad „norint tapti 

gamtos fotografu, reikia turėti ne tik specialių žinių, daug 
fizinės stiprybės ir ištvermės, tačiau ir kantrybės, taip pat 
reikia mylėti gamtą, ja domėtis, reikia nieko nebijoti ir 
nenuliūsti nepasisekus, o svarbiausia reikia mylėti ir būti 
užsidegusiam tuo, ką darai...“.  
 Gamtos fotografas Marius Čepulis neseniai išleido savo 
nuotraukų knygą, kurioje spausdinami patys įspūdingiausi 
kadrai, kai kuriems iš jų užfiksuoti prireikė net dvejų metų. 
         Mes, mokiniai ir mokytojai, tikimės  sulaukti 

gimnazijoje dar daugiau tokių 
asmenybių - charizmatiškų, degančių 

savo darbu ir 
įkvepiančių 
kitus. 
. 

                       
Meda 

Katauskaitė 
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                              Kryžiažodžiai   
  

 

 

 

 

 

 

 

Gimnazijos laikraščio komanda:  
Neringa Gališanskytė, Amanda Kiukytė, Gabrielė Matusevičiūtė, Ieva Mitkutė, Meda Katauskaitė, Linas Lardongas, Kamilė Radžiukynaitė, Samanta Girdvainytė,  Lukrecija Slavinskaitė ; 

redaktorė Reda Janušauskienė, koordinatorė Renata Matulaitienė 

1. Kaip vadinamas veiksmas 
vieną skaičių sumažinus 
kitu? 

2. Kas yra Pitagoro 
teoremos autorius? 

3. Užduotis su 
nežinomaisiais 

4. Ilgio matavimo vienetas 
5. Trys kraštinės ir trys 

kampai 

6. Visi figūros kampai lygūs 
90 laipsnių 

7. Vienas iš didžiausių svorio 
vienetų 

8. Kokia matematinės 
konstantos diena minima 
kovo 14 dieną? 

9. Kas yra matematika? 
10. Kas yra 60 minučių? 

 

 
  III klasės gimnazistai V. Petrulis ir J. Venslovas siūlo išspręsti 
matematinį kryžiažodį. Sėkmės!  Laimėtojams — saldus prizas. 

Naujosios uniformos 

       
  Iki rugsėjo 1-osios visi gimnazijos mokiniai turi 
įsigyti naujas uniformas.              Kai kurios 
klasės nelaukia naujų mokslo metų ir jau dabar 
puošiasi uniforminiais kostiumais. O 6b klasėje ne 
tik visi mokiniai įsigijo uniformas (už tai laimėjo 
šaunų prizą — pramogą boulingo klube), bet ir jų 
auklėtoja Andželika Andreikėnienė. 

    1.    M 
       

  2.    A 
     

3.    T 
      

  4.  E 
    

  5.      M 
     

6.      A 
   

    7. T 
   

  8.  I   
     

9.   K 
      

  10    A 
     


