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       Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija 
dėkoja Aleksoto seniūnei Lukrecijai 
Navickienei, Aleksoto bendruomenės centro 
pirmininkei Birutei Valentienei ir SADM 
finansuojamo projekto „Aleksoto 
bendruomenės aktyvinimas“ koordinatoriui 
Ramūnui Navickui už gražų bendradarbiavimą, 
puikius renginius gimnazijos bendruomenei bei 
kūrybiškus ateities planus. Mokinių vardu 
nuoširdžiai dėkojame už Kalėdines dovanas: 
teniso stalą, 10 kamuolių, raketes, inovatyvias 
estafečių priemones gimnazijos mažiesiems 
sportininkams. 

 

 
 

 

        

         Gražią gruodžio 20d. popietę 
gimnazijoje skambėjo dainos ir eilės 
užsienio kalba – gimnazijoje vyko 
tradicine tampanti 5-7 klasių mokinių 
užsienio kalbų popietė „Christmas Joy“. 
Užsienio kalbos žinias, sumanumą, 
išradingumą bei gerą nuotaiką 
pademonstravo 5-7 klasių mokinių 
komandos. Patys šauniausi šiais mokslo 
metais buvo 7b klasės mokiniai, ne tik 
puikiai pristatę muzikinį kūrinį, bet ir 
puikiai pasirodę kalėdinėje viktorinoje. 
Sveikiname nugalėtojus ir tariame 
nuoširdų ačiū užsienio kalbų 
mokytojams, parengusiems mokinius.  

 
      

 

        Sausio 13-oji  - itin svarbi visai Lietuvai 
data: laisvės gynėjų žygdarbis padovanojo mums 
brangiausią turtą - nepriklausomybę. Šiems 
įvykiams atminti gimnazija kasmet prisijungia prie 
pilietinės iniciatyvos „Neužmirštuolė“ ir kasmet 
tęsia visuotinės pilietinės iniciatyvos „Atmintis 
gyva, nes liudija“ tradiciją. Nuo ankstyvo ryto 
gimnazijos languose šviečia atminimo žvakutės, 
gimnazijos bendruomenė pasipuošia 
neužmirštuolių žiedais – atminties ir pagarbos 
ženklu pasiaukojusiems už laisvę lietuviams. 
Įsimintiniems įvykiams paminėti vyko integruota 
istorijos ir lietuvių kalbos pamoka „Atmintis gyva, 
nes liudija“. Mokytojų Z. Aleksejevienės ir G. 
Kutkienės paraginti mokiniai galėjo išsakyti 

padėką narsiesiems 
laisvės gynėjams, dar 
kartą akcentuoti 
pamatines 
nepriklausomos 
valstybės vertybes. 

 
Puikios dovanos gimnazijai 

 

CHRISTMAS JOY 

 
Laisvės gynėjams atminti 
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Pasidžiaukime! 

     

Gruodžio 6 d. Kauno rotušėje vyko Gabių 
vaikų pagerbimo šventė, kurios metu buvo 
apdovanoti gabiausi įvairių akademinių sričių 
mokiniai. Joje dalyvauti buvo pakviestas 
mūsų gimnazijos IV kl. mokinys Justas 
Sankauskas. 

Už aukštus anglų k. pasiekimus 2017 m. 
Kauno miesto savivaldybės Padėkos raštais ir 
dovanomis apdovanotas Justas Sankauskas ir 
jį ruošusi anglų k. mokytoja ekspertė 
Danguolė Navickienė. 

          
     2017 m. gruodžio 4 – 14 d. Juozo Grušo 
memorialiniame muziejuje vyko jau tradicine 
tapusi Kauno miesto ugdymo įstaigų pradinių 
klasių mokinių ir jų šeimos narių sukurtų kalėdinių 
atvirukų paroda – konkursas ,,Kalėdos, Kalėdos...‘‘. 
Labai smagu pasidžiaugti, kad šiame konkurse 
dalyvavo 2b klasės mokiniai Gabrielė Butkutė ir 
Benas Žukauskas. Sveikiname Gabrielę – ji tapo 
nugalėtoja. 

        
          Respublikiniame 
konkurse „Kompiuterinė 
Kalėdų pasaka 2017“ II 
vieta. Sveikiname IIIb 
gimnazistę Liną 
Sankauskaitę ir jos 
mokytoją Leilą Žiemienę.       

       Aleksoto moksleivių futbolo 
varžybose 5-6 kl. berniukų komanda 
rezultatu 5-3 pergalę šventė 
Prezidento Valdo Adamkaus 
gimnazijos jaunieji futbolininkai. 9-
11 kl.varžybose 9-6 pergalę šventė 
šeimininkai.  
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     Gruodžio 10 d. į Prezidento Valdo Adamkaus gimnaziją rinkosi 
gausus būrys vaikučių - prasidėjo mažoji Aleksoto olimpiada, 
kurioje dalyvavo net 9 komandos iš Prezidento Valdo Adamkaus 
gimnazijos, Jurgio Dobkevičiaus progimnazijos, Tirkiliškių mokyklos
-darželio, lopšelio-darželio „Boružėlė“ ir Aleksoto lopšelio-darželio.  
    Po trumpo koncerto komandos varžėsi tokiose rungtyse, kaip 
taiklioji rankelė, sveikatingumo ambasada, protų kovos, olimpinė 3D 
trasa, išmaniosios lenktynės. Pralaimėjusių nebuvo - visi buvo 
apdovanoti.  
    Viso Aleksoto vaikai džiaugėsi, krykštė moderniose gimnazijos 
patalpose, lenktyniavo robotukų rungtyse, žvelgė į žmogaus vidų per 
3D akinius, mokėsi pažinti virusus, įveikė Proto mūšio užduotis 
lietuviškai ir anglų kalba.  
    Jaunoji žurnalistė Meda Katauskaitė uždavusi keletą klausimų 
mažiesiems dalyviams sužinojo, kad vaikams visos rungtys buvo 
labai įdomios, nebuvo kada nuobodžiauti  ir net nepastebėjo, kaip  
įveikė visas užduotis. 
   Renginys yra SADM finansuojamo projekto "Aleksoto 
bendruomenės aktyvinimas" sudėtinė dalis.  
 

      Renginio koordinatorė gimnazijoje 
direktoriaus pavaduotoja Rozvita  Brazaitienė 

     

 Mažoji Aleksoto olimpiada 
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     Prieššventinėmis dienomis gimnazijos aktų salėje 
šurmuliavo Kalėdinis miestelis, kuriame vaikai ir 
mokytojai galėjo linksmai pramogauti, "įsikrauti" 
šventinės nuotaikos. Daugelis mokinių nepraleido 
progos šiltai pabendrauti su savo draugais. 

     Miestelyje buvo galima parašyti kalėdinį laišką 
savo draugui ar Kalėdų Seneliui, jaukiai 
atsipalaiduoti ir atsigerti arbatos "Chill zonoje", 
išbandyti stalo žaidimus, nusifotografuoti prie 
nuotaikingo židinio, nusiraminti piešiant ant smėlio 
stalo bei pažiūrėti trumpą kalėdinį filmuką kartu su 
draugais. 
      Gražių 2018 m. jums linki gimnazijos Mokinių 
taryba.  
 

Meda Katauskaitė, Gabija Paršeliūnaitė 
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2b klasėje nebūna nuobodu 

    Kas nutiko antrokų gyvenime 
neužmirštamo? Išmokome žaisti Tag–
regbį! Lapkričio 29 d. vyko baigiamasis 
Kauno miesto priešmokyklinio ir 
pradinio mokyklinio amžiaus vaikų “Tag–
regbis 2017” renginys NFA 

(Nacionalinėje futbolo akademijoje). Mūsų klasės komanda laimėjo 
II vietą. Turiu paminėti, kad ir pirmoje klasėje taip pat laimėjome 
antrą vietą. Mums labai daug padėjo Beno mamytė.  

Kokia patirtimi pasidalytume?... Kaip smagu,  kai vaikai tampa 
nugalėtojais. O čia labai daug padeda tiek mamytės, tiek tėčiai. Mūsų Benas 
antrus metus iš eilės  tapo Kauno miesto pradinių klasių mokinių ir jų šeimos 
narių projekto „Mano šeimos šventės“ laureatu. Fotopasakojime šeima įdomiai 
papasakojo, kaip visi kartu atostogauja, švenčia, keliauja. Gabrielė taip pat 
antrą kartą tapo Kauno miesto ugdymo įstaigų pradinių klasių mokinių ir jų 
šeimos narių sukurtų kalėdinių atvirukų  konkurso ,,Kalėdos, Kalėdos...‘‘ 
nugalėtoja. Tai va - pasigyriau, kaip smagu yra laimėti, kai padeda tėveliai.  

Ko išmoko antrokai? Antrokai išmoko norėti domėtis viskuo,  kad ir paprastais 
dalykais. Labai nori atlikti įvairiausius bandymus, tyrimus, stebėjimus. Dar jie išmoko 
draugiškai žaisti, bėgioti, saugoti vienas kitą.  

Kokia šventė ar renginys labiausiai įsiminė? Įsiminė klasės šventė,  skirta 
Tarptautinei šeimos dienai. Ilgai ruošėmės ir parodėme tėveliams spektaklį 
„Spindulėliai“. O jau kokie buvo gražūs mokiniai! Kaip stengėsi! Žiūrovai negailėjo 
gražiausių pagyrimų. Dar galiu paminėti kaip didelis būrys 2b klasės mokinių, tėvelių, 
mamyčių, močiučių išsiruošė ieškoti kitokios šventinės nuotaikos, smagių įspūdžių ir 
jaukaus pabuvimo kartu. Artėjant gražiausių švenčių laukimui visi buvo pakviesti į smagią 
išvyką traukiniu! Visi nuvyko į Kaišiadoris, kur programos metu vaikai per įdomius faktus, 
garsus, spalvas ir žaidimus susipažino su pasaulinėmis Kalėdų ir kitų žiemos švenčių 
tradicijomis. Įgijo žinių apie švenčių tradicijas svetur, gamino kūrybinį darbelį. 

2018 metais linkiu ir toliau būti visiems kartu, džiaugtis kartu, mokytis kartu.  
                                                              

 Kalbino Kamilė Radžiukynaitė ir Adrijana Kunickaitė 

    Tęsiame pažintį su 
pradinių klasių mokiniais ir 
mokytojais. Jūsų dėmesiui 2b 
klasės mokytojos Genės 
Balčaitienės pasakojimas. 
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      2a klasės mokytoja Aušra 
Morozienė džiaugiasi nauja 
tradicija, kuri prigijo klasėje — 
pamokas veda tėveliai. Žinoma, ne 
visas ir nedažnai, bet tai būna 
malonus įvykis ir mokiniams, ir 
patiems tėveliams. 
      Pirmą tokią pamoką vedė Justas ir 

jo tėtis odontologas. Pamokoje „Sveiki dantys - sveikas aš!“ 
akcentuota dantų higiena. Vaikams įsiminė ir Eimanto mamos 
Živilės Kurapkienės pamoka apie Lietuvos auksą -gintarą. 
Pasirodo, jis naudojamas ne tik juvelyriniuose dirbiniuose, bet 
ir kosmetikoje. Eimanto mama papasakojo, kad gintaras sušildo 
širdį, ramina pyktį, padeda atsiskleisti kūrybiškumui... 
Kiekvienas mokinys susivėrė sau apyrankę iš gintaro bei 
ametisto karoliukų.  

Artėjant šventėms aktyvūs tėveliai susibūrė į adventines 
dirbtuvėles ir kartu papuošė kabinetą. O  Miglutės mama 
pasisiūlė vesti dailės technologijų pamoką. Vaikai atsinešė savo 
pirmąsias knygutes bei prirašytų sąsiuvinukų, kuriuos 
„prikėlė“ naujam gyvenimui ir pasigamino žaismingų kalėdinių 
dekoracijų.  

    Taigi 2a klasės mokytoja A. 
Morozienė, mokiniai ir jų tėveliai kuria 
bendras tradicijas, kurios padeda geriau 
pažinti vieniems kitus, palieka 
neužmirštamų akimirkų. Be to, gal vaikai 
jau pradinės klasės suole išgirdę apie 
įvairias profesijas  išsirinks tą, kuri 
jiems bus prie širdies. O kai turi tikslą, 
tai ir mokytis kur kas lengviau. 
 

Kalbino Kamilė Radžiukynaitė ir Adrijana Kunickaitė 

 

2a klasė tradicijas kuria kartu su 
tėveliais 
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     Gimnazijos visuomenės sveikatos 
specialistė Simona Smilgevičiūtė 
pasisako už sveiką gyvenimo būdą: 
paskatino pradinukus dalyvauti 
"Sveikatiadoje", skaito paskaitėles 
mokiniams apie sveiką mitybą, kviečia 
visus būti aktyvius, mankštintis. Štai 
1d klasės mokiniai kartu su Simona 
išmoko nuotaikingos mankštos pratimų. 

Tad aukime 
sveiki.  

 
SVEIKATIADA 

        Mūsų gimnazija dalyvauja                                    
respublikiniame edukacinių programų projekte su 
kultūrinės, meninės krypties netradicinėmis veiklomis. 
          4c klasės mokiniai dalyvavo Vilniaus teatro „Lėlė“ 
edukacinėje programoje „Kūrybinės lėlių teatro 
dirbtuvės“. Vaikus pasitiko lėlių teatro istorijos žinovas, 
režisierius ir dailininkas Rimas Driežis. Dailininkas 
papasakojo apie skirtingus lėlių gamybos būdus. Sužinota, 
kaip savo rankomis galima pasigaminti šešėlių teatrą, 
pirštinines lėlės, hampelmenus,  mirioramas ir kitus lėlių 
teatro stebuklus. Vaikai aplankė teatro muziejaus 
ekspoziciją, kurioje sudėliota daugybė lėlių, kaukių ir 
scenografijos elementų iš jau neberodomų spektaklių. 
Edukacija mokinukams labai patiko, grįžę nusprendė 
būtinai patys sukurti lėlių teatrą. 
       Baigiamasis projekto renginys— sausio 11 d. įvykusi 
III a ir b  klasių  mokinių išvyka į Vilniuje esančią 
socialinių mokslų kolegiją. Mokiniai dalyvavo edukaciniame 

užsiėmime „Kompiuterinės grafikos dirbtuvės“. Čia 
mokiniai susipažino su kompozicijų kūrimu, 
fotografavimo niuansais, grafinio dizaino darbų 
projektavimu skaitmeninėje aplinkoje, kompiuterinėmis 
programomis. Praktinėje dalyje mokiniai pabandė 
maketuoti  kompiuterine programa, naudoti įvairius 
kompiuterinius 
efektus. 
  

 
 Direktoriaus 

pavaduotoja R. 
Brazaitienė 

 
EDUKACINIŲ PROGRAMŲ PROJEKTAS 
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 Kas paskatino tave dalyvauti    

"Kompiuterinės kalėdinės pasakos" 
konkurse? 

Informatikos mokytoja Leila Žiemienė.  
Jei ne ji, net nebūčiau sužinojusi apie šį 
konkursą. 
Kelintą kartą dalyvauji konkurse? 
Dalyvauju antrą kartą 
Kokie pasiekimai?  
Pirmieji metai buvo kaip sakoma „prisvilę“, 

tačiau ko norėti, kai kompiuteriu piešiau tik 
apie metus, nei praktikos, nei reikalingų 
priemonių neturėjau, tačiau šiemet jau daug 
geriau, vis dėlto užimta garbinga antra vieta. 
   Ar piešti kompiuteriu sudėtingiau negu 
tiesiog pieštuku ar akvarele? Kokie 
trūkumai, pranašumai? 

Abu stiliai turi savų trūkumų. Nors, mano 
manymu, skaitmeninis piešimas nepalyginamai  
lengvesnis, nereikia taip rūpintis dėl „išėjimo“ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 už linjų ar kad nepatiks spalvų gama, net 
veikėjo pozą galima pakeisti vos keliais 
paspaudimais. Tačiau, kad ir kaip pasakiškai 
tai skambėtų, popieriaus niekas nepakeis: 
dažai ar pieštukai geriau atrodys ant 
popieriaus negu dirbtinės jų kopijos 
kompiuterio ekrane. 
Iš kur semiesi įkvėpimo? 
Jo galima rasti visur. Viskas priklauso nuo 

to, kaip pati jaučiuosi, ar kas vyksta aplinkui. 
Bet dažniausiai jį randu muzikoje, ne veltui 
retai kada neturiu ausinukų, jei ne ausyse, 
tai kišenėje, taip pat — knygos, nepakenkia 
kartais ir kiti piešiniai. O kalbant būtent 
apie šį darbą, jo mintis kilo iš kalėdinės 
reklamos,  atsitiktinai pamatytos beklausant 
muzikos. 
Ar jau žinai, ką pieši kitąmet? 
Net neįsivaizduoju, niekada neplanuoju, ką  

 
 

piešiu, kas išeina - tas išeina. Laiko daug, 
gal ir šaus kokia mintis. 
Ar džiaugiesi įvertinimu?  
Net nežinau, atrodo, turėčiau džiaugtis, 

tačiau taip nėra, darbas pilnas mažų 
klaidelių, dėl kurių gailiuosi. Taip pat niekada 
nelaikiau savęs gerai piešiančia, tiesiog 
piešiu, kad išreikščiau savo mintis, o ir tuo 
metu turėjau dar ir kitų, darbų, kuriems 
atlikti reikėjo laiko. 
Gal tavo ateitis siesis su informacinėmis 

technologijomis? 
Jei nuoširdžiai, nežinau, kol kas svarstau, 

kas pačiai labiau patiktų, nors kai 
technologijos taip sparčiai tobulėja, visi 
gyvenimo keliai vienaip ar kitaip bus susiję 
su IT. 
  Ką patartum jaunesniems mokiniams, 
kurie norėtų piešti kompiuteriu taip 
talentingai kaip tu? 

Pirma, reikia turėti noro pradėti ir 
neskubėti pirkti programų bei „tabletų“. 
Internete pilna nemokamų programų, kurios 
tikrai puikios. O ir su pele galima pasiekti 
gerų rezultatų. Taip, iš pradžių ranka drebės, 
bet vėliau bus lengiviau. Paskutinis dalykas – 
studijos ir praktika. Apsistok ties vienu 
dalyku ir piešk jį kiekvieną dieną, bent po 
eskizą. Ranka įgus ir piešti bus smagiau. 

 

Liną kalbino Linas Lardongas 

 

Kalėdinė pasaka pagal Liną 

     IIIb gimnazijos 
klasės mokinės Linos  
Sankauskaitės  
iliustracija Respublikiniame  
konkurse “Kompiuterinė 
Kalėdų pasaka”  įvertinta 
II vieta. Nutarėme pa-
kalbinti laimėtoją. 
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    Prieššventiniu laikotarpiu technologijų 
kabinetas kvepėjo meduoliais, sausainiais ir 
kitokiais gardumynais. Šiame kabinete 
šeimininkauja mokytoja Jolanta Čėsnienė ir 5-
10 klasių mokiniai. Nutarėme pakalbinti 
mokytoją, kaip jai sekasi „skaniausiame“ 
kabinete. 
 

    Kas paskatino imtis sveiko maisto gamybos? 
     Sveikata visų svarbiausia. Sveikas kūnas - 
sveika siela. Norisi, kad vaikai būtų sveiki, o aš 
džiaugiuosi, kad galiu prie to prisidėti. 
Bendradarbiaujame ir su gimnazijos visuomenės 
sveikatos specialiste Simona Smilgevičiūte. 
    Kuo labai didžiuojatės? 
      Labai didžiuojuosi visais mokiniais ir jų tėvais, 
nes palaiko mano iniciatyvas.  
    Kurios klasės dalyvauja gaminant sveikus 
patiekalus? 
      Sveikų patiekalų gaminimo mokosi visi mokiniai 
nuo 5-okų iki 10-okų. Kartais prisijungia ir patys 

mažiausi mokinukai, pavyzdžiui, mokytojos 
Tatjanos Volkovos pirmokėliai, įspūdžiais 
pasidalinti ar pasiskolinti indų užbėga Aušra 
Morozienė.  
   Ar visi vaikai noriai gamina patiekalus? 
    Be abejo, vaikai gaminti labai mėgsta. Smagu, 
kai IIa gimnazijos klasės vaikinai mėgaujasi 
gamindami. Eimantas Kielius vienas iš jų. 
   Kas visada pavyksta ir kokie patiekalai, jūsų 
nuomone, patinka vaikams? 
     Pavyksta viskas, nes gaminam atsakingai, vaikų 
mitybos įpročiai labai skiriasi, stengiuosi visus 
lūkesčius patenkinti, mokau improvizuoti. Vieną 
gaminį gamindami gauname 3-7 skirtingus. Tik 
pastebėjau, kad vaikai naudoja labaiiii daug 
cukraus, tad bandau atpratinti, bet... 
   Ką jums pačiai labiausiai patinka gaminti?  
    Man patinka, kaip minėjau, improvizuoti, daug 
kalbamės, stengiamės dirbti pagal programą, 
tačiau ieškom ir kompromisų.  
   Ko palinkėtumėte visiems mėgstantiems 
sukiotis virtuvėje? 
     Laisvė rinktis, kūrybiškumas - visa ko pradžia. 
To ir linkiu. Ir dar — valgykite ir būkite sveiki. 
 

Kalbino Kamilė Radžiukynaitė ir Adrijana Kunickaitė 

Kur „skaniausias“ 
kabinetas? 
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Saldi kelionė 

     Paskutinę 2017 metų mokslo savaitę gimnazijos 
mokiniai kartu su Aleksandro Stulginskio universiteto 
dėstytojais vyko į Šiaulius: 
   aplankytas Lietuvos geografinis centras; 
   susipažinta su vaisių liofilizacijos (džiovinimas šalčiu) 
technologija; 
    išbandytos inovatyvios šokolado fabriko RŪTA 
muziejaus erdvės; 
    pasigaminta EKO saldainių dovana. 
Puiki nuotaika, įdomi veikla ir naujos patirtys įprasmino 
praktinių tiriamųjų darbų, kuriuos gimnazistai vykdo 
moderniose ASU laboratorijose, naudą.  

 
   Žiemos džiaugsmai ... 

 

Sniegas, seniai besmegeniai, rogutės, tyras 
oras, knygos... 
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                              Kryžiažodžiai   

  

Gimnazijos laikraščio komanda:  
Amanda Kiukytė, Gabrielė Matusevičiūtė, Meda Katauskaitė, Gabija Paršeliūnaitė, Linas Lardongas, Kamilė Radžiukynaitė, Adrijana Kunickaitė, Giedrė  
Plytnykaitė, redaktorė Reda Janušauskienė, koordinatorė Renata Matulaitienė 

   
    Sveiki, gudručiai. Siūlome jums žiemiškai gaivų kryžiažodį. Kas 
pirmasis ir teisingai išspręs kryžiažodį, tas laimės saldų prizą.  
                                                Sėkmės! 
 

Kryžiažodį kūrė Kamilė ir Adrijana 

       

 

 

         

       Sausio  17 dieną IIIa,b gimnazijos klasės mokiniams vyko dvi 
integruotos istorijos ir lietuvių kalbos bei literatūros pamokos 
„Reformacija ir kontrreformacija Lietuvoje“ (mokytojos R. 
Martincevienė ir R. Matulaitienė). Mokiniai pamokose ne tik gilino 
žinias apie Renesanso epochos religinius, kultūrinius ir politinius 
įvykius, bet ir bendravo su visiems gerai pažįstamu gimnazijos 
darbuotoju Arūnu Žydaičiu, kuris yra ir liuteronų bažnyčios 
diakonas. Visada didelį įspūdį palieka pažintis su įdomiomis 
asmenybėmis. Be abejo, ir pamokos tema tampa aktualesnė ir 
aiškesnė. 

S I N E G E M S E B C L G 

S N I E G L E N T Ė I K R 

N O B G Š Ž Į V Ą J Ū D U 

I Š A L T I S A N Ų Į Ę O 

E C T U Z T G S U Ū B F D 

G F O T H Į L A H F Z Ū I 

A H S Ė Z Š E R K Š N A S 

S Ą T Ą Į H Ž I D I N Y S 

F J O Ų H S I S U A S H K 

R O G Ė S  F A L K Y S E L 

H O O F J S O Ž Ū I Č A P 

Ą Ū S L I D Ė S H F Š B Ę 

 
Raskite 15 paslėptų, su žiema susijusių žodžių: mėnesių, reiškinių, 

žiemos sporto priemonių ir kt. pavadinimus. Ieškokite šiomis 
kryptimis → ← ↓. 

 
Svečias pamokoje 


