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Ar skalsi kareiviška duona?
Spalio 11 dieną vietoj įprastų pamokų nuo
ankstaus ryto gimnazijos devintų klasių mokiniai
lydimi auklėtojų G.Kutkienės ir D.Ruseckienės
dalyvavo Lietuvos kariuomenės mokykloje Krašto
apsaugos dienos proga surengtoje netradicinėje
pilietiškumo pamokoje.
Gimnazistai susipažino su kario profesija, sužinojo,
kaip tampama Lietuvos kariuomenės kariu, kokias
vertybes puoselėja tėvynę ginti pasirengę žmonės.
Mokiniai dalyvavo ekskursijoje po Kauno tvirtovės I
-ąją bateriją bei iš arti pamatė kario gyvenimo
kasdienybę: kariai noriai smalsiems mokiniams
pristatė kario žygio ekipuotę, supažindino su karine
technika,
ginkluote.
Gimnazistai
stebėjo kovinės savigynos pamoką,
išbandė karinį kliūčių ruožą, įrengtą
pagal NATO standartus. Pamokose
dalyvavę Karo policijos kariai pristatė
Karo policijos ekspoziciją bei 25 m
šaudykloje organizavo varžybas su
airsoft ginklais G36. Pamokos –
šventės pabaigoje mokiniai buvo
apdovanoti Krašto apsaugos ministro
dr.
J.
Oleko
pasirašytais
pažymėjimais,
vaišinami
sočia
kareiviška koše ir arbata.

Kaleidoskopas 2 psl.

Paragaukime košės!
Spalio 10 d. gimnazijoje buvo minima
Pasaulinė košės diena.
Rytą
priešmokyklinukai
ir
1-4
klasių mokiniai pasitiko kartu su klasės
draugais ir mokytojais ragaudami skanią
grikių košę. Pusryčiaudami vaikai aptarė
sveikos mitybos įpročius, sužinojo daugiau
apie kruopų naudą organizmui. Sotūs
mokinukai patvirtino, kad košė yra tikrai
sveikas ir gardus patiekalas.

Lietuvos
Respublikos
Konstitucijos egzaminas – jau 10tą kartą vykstanti visuotinė
teisinių žinių patikrinimo akcija.
Prezidento
Valdo
Adamkaus
gimnazijoje egzamine dalyvavo 112 klasių mokiniai, mylintys savo
šalį ir norintys dar geriau išmanyti
pagrindinį Lietuvos įstatymą –
Konstituciją. Egzamino metu 1–4
klasių moksleiviai vykdė kūrybinę
užduotį
„Mano
sveikinimas
Konstitucijos
egzaminui“,
5–12
klasių
moksleiviai
savo
Konstitucijos
žinias
galėjo
pasitikrinti
spręsdami
testą.
Mokiniai, teisingai atsakę į ne
mažiau kaip 25 klausimus, bus
kviečiami į II egzamino etapą,
kuris vyks spalio 11 d.
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Projektas „Žalieji želdiniai - žmogaus
ir gamtos kūrinys“
Spalio 13 dieną gimnazijoje vyko
projekto „Žalieji želdiniai žmogaus ir gamtos kūrinys“ veiklos.
Patys mažiausi gimnazistai su savo mokytojomis
diskutavo, kodėl žmonėms patinka puošti
supančią juos aplinką įvairiais želdiniais, atliko
įdomius eksperimentus, pasitelkę fantaziją piešė
įsivaizduojamos vietovės apželdinimą (3b klasė).
O kad netrūktų įkvėpimo, pradinukai
tyrinėjo prie gimnazijos augančių medžių žaliųjų
žmogaus
draugų
lapus
(priešmokyklinukai), 2a klasės mokiniai ėjo
pažiūrėti, kaip šaltoką rudenį pakelia
Prezidento Valdo Adamkaus pasodintas
ąžuoliukas,
3a ir 3b klasės gimnazistai
apsilankė rudens spalvomis pasipuošusiame VDU
Botanikos sode, apžiūrėjo oranžerijoje įsikūrusią
įspūdingų drugelių parodą. Šaunieji pradinukai
neužmiršo ir gyvūnų – 1d ir 2a klasės mokiniai
pririnko per 200 kg gilių. Už tokią puikią dovaną
Kauno zoologijos sodo darbuotojai pakvietė
mokinius
aplankyti
žiemai
besiruošiančius
keturkojus sodo gyventojus. Nemažai gilių pririnko
ir 5b klasės vaikai. Beje, visi penktokai sveikatos
pasisemti vyko į Vilniaus „Vishy“ vandens parką.
1a, 1b klasių mokiniai šią projektinę dieną
nutarė nukeliauti į vieną seniausių balneologijos
kurortų Birštoną. Pažintį su Birštonu pradėjome
nuo miesto parko. Vaikams buvo skirta užduotis
suskaičiuoti, kiek parke yra skulptūrų (o jų per
20). Keliaudami gražiomis Birštono gatvėmis
vaikai galėjo grožėtis ne tik išpuoselėtais
kurorto želdiniais, bet ir nuostabia rudeniška

gamta.
Įstabus
vaizdas
atsivėrė užkopus 161 laipteliu
(vaikai suskaičiavo) į Vytauto
kalną, aukščiausią Lietuvoje
kalvą. Kelionės kulminacija - apsilankymas
Birštono
vandens
garinimo
bokšte
„Druskupis“, kuris šalyje toks yra vienintelis.
Čia visi mėgavosi ypač tyru „jūrinio
efekto“oru.
Nemažas 5-10 klasių gimnazistų būrys ne
tik gėrėjosi margaspalviais augalais, bet ir
gražino aplinką: gimnazijos darže ruošė
žemę žiemai, grėbė
lapus
–
aplinkai
gražinti
būtinos
darbščios
rankos,
nuolatinis rūpinimasis
želdiniais.
Vyresniųjų klasių
mokiniai
domėjosi,
kokioje aplinkoje gyveno ir kūrė garsūs lietuvių
poetai Maironis ir Salomėja Nėris, kuriems
tvarkingai
prižiūrimas
sodas
šalia
namų,
nepakartojamas Kauno apylinkių kraštovaizdis –
pagrindinis įkvėpimo šaltinis.
Įvairios projektinės veiklos ir mažam, ir dideliam
suteikė
progą
pasidžiaugti
nepakartojama rudens gamta.
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Spalio 5 dieną Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje buvo
minima Tarptautinė mokytojų diena. Ta proga 12 klasių mokiniai ir auklėtojai mokytojams paruošė malonių staigmenų.
Jau nuo ankstyvo ryto kabinetų duris puošė gražūs sveikinimai ir šilti
linkėjimai, kiekvienam mokytojui įteikta pasagėlė, traukianti laimę ir
stiprybę visus mokslo metus. Daugelį pamokų tradiciškai vedė dvyliktokai,
jiems talkino ir vienuoliktokai. Ilgųjų pertraukų metu mokytojai buvo
kviečiami prie vaišių stalo, o stabtelėję gimnazijos fojė galėjo pažiūrėti
nuotaikingą filmuką apie save. Radijo stoties „Tau“ bangomis skriejo sveikinimai mokytojams ir nuo mokinių tarybos. Po pamokų mokytojai svečiavosi Raudondvario dvare, po kurio parką juos lydėjo ir įdomią šių vietovių
istoriją pasakojo grafienė Rozalija.
Džiugu dar ir dėl to, kad dvyliktokai pratęsė jau trečius metus
gyvuojančią tradiciją visos gimnazijos bendruomenės vardu Tarptautinės
mokytojo dienos proga pasveikinti mokytojus senjorus.
Neringa Gališanskytė
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Gimnazija dalyvaus
tarptautiniame šešių
šalių projekte
„
“

Atrodo, dar tik neseniai
nutilo
pirmojo
tarptautinio
Erasmus + daugiašalio projekto
“VETA” akordai, o nuo rugsėjo
1d. jau startavo naujasis projektas pavadinimu
“Ekologinis raštingumas”.
Mūsų gimnazijai pavyko laimėti dar vieną Europos
lėšomis finansuojamą ir 2-jus metus truksiantį projektą. Šįkart projekte dalyvaus šešios šalys ir tarp jų
Lietuva. Taigi, kartu su mumis dalyvaus mokiniai iš
Turkijos, Rumunijos, Kipro, Portugalijos ir Kroatijos.
Pirmasis partnerių susitikimas numatytas lapkričio 1420 d. Rumunijoje. Viso projekto metu mokiniai gilinsis į
aktualias šiuo metu visam pasauliui problemas,
susijusias su gamtos saugojimu, tausojimu, atliekų
perdirbimu bei pakartotiniu jų panaudojimu. Mokiniai
turės galimybę įvairiose šalyse aplankyti elektros,
vėjo jėgaines, pamatyti savo akimis, kaip gaminama elektra, perdirbamos įvairios atliekos. O 2018m. kovo
mėn. vėl lauksime atstovų iš skirtingų šalių pas mus.
Tikimės, kad projektas leis ne tik pristatyti šiuolaikinius ekologiškus energijos išgavimo būdus bei
gamtosaugos klausimus, bet atvers galimybes susirasti
naujų draugų, sustiprinti anglų kalbos žinias, praplėsti
akiratį.
Andželika Andreikėnienė

Pergalė protmūšyje
„Mes - jėga“
Spalio 14 d. mūsų gimnazijos
komanda
„Chloroplastai“,
kurią
sudarė
jaunieji
žurnalistai ir mokinių tarybos
atstovai, pademonstravo puikias
žinias ir kūrybingumą KJTC
surengtame
vyresniųjų
klasių
mokinių
protmūšyje,
skirtame
bendruomenių,
bibliotekų
ir
Prezidento K. Griniaus metams.
Žinios -jėga!
Šaunuoliai,
Stepai,
Aušra,
Amanda,
Viktorija!

Paulius - pirmas!
Abiturientas Paulius Mitkus - WAKO
K-1 kikbokso taurės nugalėtojas.
Prahoje
vykusiame
jaunimo čempionate įveikęs net
tris
varžovus
Paulius
tapo
čempionu. Jaunuolį į pergales
veda treneris Tomas Šviažas.
Pauliau, didžiuojamės tavimi ir
linkime dar didesnio pergalių
lietaus!

„MES RŪŠIUOJAM“
sėkmingai
Projektas gimnazijoje vykdomas nuo 2012 m.
Rūšiuoja visų klasių mokiniai, jų šeimos nariai,
mokytojai ir gimnazijos darbuotojai.
Per ketverius metus surinkome beveik 4000 kg
perdirbimui tinkamų atliekų. Surinkti atliekų
kilogramai virto prizais.
Aktyviausios klasės 2015 - 2016 m.:
8a auklėtoja D. Ruseckienė
1b auklėtoja R. Salickienė
4a auklėtoja A. Morozienė
12a auklėtoja L. Žiemienė
11b auklėtoja S.Žydaitienė
Už surinktas elektronines atliekas užsakyta
naujų knygų gimnazijos bendruomenei. Skaitykime ir
rūšiuokime!
Leila Žiemienė, Laima Perminienė
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Pažinkime savo gimtąjį kraštą
Rudens gėrybių kraitė
Atkeliavus auksiniam rudenėliui,
priešmokyklinukai ir pradinukai su
tėveliais nusprendė pasidairyti po
savo daržus ir sodus. Ir ko tik ten
nerado...
Prisirinkę
daržovių
ir
vaisių rugsėjo 30 d. sugūžėjo į šventę
„Rudens gėrybių kraitė“ .
Parodoje
buvo
galima
išvysti
keisčiausių kūrinių iš daržovių: ant
stalų pūpsojo daugybė įvairiausių bulvinukų,
žmogeliukų, peliukų, ežiukų, paukščiukų...
Šventėje mokiniai išradingai pristatė ne tik
daržuose
užaugintas
gėrybes,
bet
pademonstravo savo išmonę ir varžydamiesi
nuotaikingose
rungtyse:,,Bulviakasis“, ,,Atpažink
daiktą“, ,,Būk greitas, vikrus“ ir
kt. Po to visos klasės gavo
paskutinę užduotį - ,,Atpažink
medžio ar krūmo lapą“, kurią atliks
klasėje
pasaulio
pažinimo
pamokoje.
Už atliktas užduotis ir įspūdingą
parodėlę mokiniams buvo įteikti krepšeliai su riešutais ir padėkos
raštai. Renginio pabaigoje, aidint muzikos akordams, visi su gera
nuotaika ir plačia šypsena grįžo į klases. Šventės organizatorės
pradinių klasių mokytojos V. Sakalauskienė ir R. Salickienė
džiaugiasi, kad vaikai ir jų tėveliai tokie kūrybingi ir renkasi
ekologišką maistą.
Gabrielė Matusevičiūtė

Rugsėjo
23
d.
gimnazijos
priešmokyklinių
ir
1-4
klasių
mokiniai
dalyvavo
projektinėje
dienoje „Pažinkime savo gimtąjį
kraštą“. Meilė savo šaliai, jos
istorijai ir gamtai itin glaudžiai
susijusi su gimtojo krašto pažinimu.
Patys mažiausieji ieškojo rudens ženklų gamtoje,
mokėsi atpažinti augalus. Didesnieji nemažai atsakymų apie
gamtos paslaptis rado VDU Kauno botanikos sode, miške,
atlikdami projektines veiklas klasėje. Antrokai autentiškuose
tarpukario Prezidento rūmuose prisiminė pagrindinius Lietuvos valstybės simbolius,
diskutavo apie tokias sąvokas, kaip „Tėvynė“, „dorybė“, „nauda“. Pirmokai savo
krašto istorijos pamokas pradėjo Lietuvos aviacijos muziejuje, išmėgino jėgas
pilotuodami virtualų orlaivį. Projektinė diena vaikams suteikė daug džiaugsmingų
akimirkų bei padėjo įvertinti nepakartojamą gimtojo krašto grožį, prisiminti
svarbiausius šalies istorijos įvykius.

Pradinukai stebi gamtą
Pradinių klasių mokiniai labai mielai
ir aktyviai įsijungia į veiklas, susijusias su
gamtos stebėjimu, tyrinėjimu.

4a klasės mokiniai šiltą rugsėjo 16 d.
lankėsi VDU botanikos sode. Smalsuoliai
apžiūrėjo gėlynus, medžius ir kitus sodo augalus. Lankytis
gražiame parke ir malonu, ir sveika. O 29 d. kartu su 2b
mokiniais dalyvavo šventiniame renginyje ,,Gyvūnų globa tavo
rankose“, skirtame Pasaulinei gyvūnijos dienai. Renginys vyko
Kauno moksleivių aplinkotyros centre. Mokiniai pristatė
meninę programą, išklausė lektorės Lietuvos zoologijos sodo
edukologės V. Lazarevičienės pranešimo, kuriame raginoma
globoti, mylėti ir saugoti gyvūnus. Pradinukai dalyvavo edukacijose
ir žaidimuose. Susipažino su gyvūnais: triušiuku, šinšila, jūrų
kiaulyte, papūgėlėmis ir net karališkąja dykumų gyvate bei
driežiuku. Komandoms ir jų mokytojams buvo įteiktos padėkos.
V. Sakalauskienė ir R. Salickienė
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Patirtis iš „Tyrėjų nakties“

„Tyrėjų naktis“ – tai įspūdinga mokslo naujovių
šventė.
Šio renginio tikslas – kuo įdomesniais,
novatoriškesniais būdais visus besidominčius supažindinti su
mokslo pasiekimais ar tiesiog leisti žvilgtelėti per
laboratorijos darbuotojo petį. Renginyje kiekvienas nuo
vaiko iki senjoro įsitikino, jog mokslas neapsiriboja vien tik
teorija,
nes čia laukė įdomūs ir kvapą gniaužiantys
eksperimentai.
Lankytojams buvo pasiūlytas itin intensyvus užsiėmimų
tvarkaraštis, tad visi su neslepiamu nekantrumu laukė naujų
nuotykių, nepakartojamų įspūdžių, nepatirtų atradimo
akimirkų. Ši išvyka tikrai visiems patiko ir pravėrė duris į
paslaptingą mokslo pasaulį.
Indrė Šlajūtė

Studijos užsienyje? Įmanoma!
Gimnazijos abiturientai iki šiol mąsto, ką veiks baigę 12 klasių.
Nuspręsti sunku, ypač jei nežinai, kokios galimybės tavęs laukia.
Dvejojantiems į pagalbą skuba mokytoja Jolanta Čėsnienė.
Supažindinusi dvyliktokus su egzaminų tvarka ir papasakojusi apie
studijų galimybes Lietuvoje, ji pakvietė lektorių Nerijų Leškį, kuris yra
Studijų užsienyje vadybininkas ir jau ilgus metus konsultuoja
abiturientus. Jis ne tik papasakojo apie dažniausiai lietuvių
pasirenkamus universitetus užsienyje, stojimo į juos tvarką, egzaminus,
bet ir motyvavo, sakydamas, jog įstoti į aukštąsias mokyklas užsienyje
ir jose mokytis nėra taip sunku, kaip gali atrodyti, o pažymiai ir
egzaminų rezultatai ne visada nulemia įstojimo šansus.
Be to, vyresniųjų klasių mokiniai daugybę informacijos apie galimybes
studijuoti užsienyje sužinojo apsilankę „Žalgirio“ arenoje vykusioje
tarptautinėje
aukštojo
mokslo
užsienyje
parodoje
„IŠSILAVINIMAS IR KARJERA 2016“ . Apie studijas užsienyje
pasakota ir spalio 18 d. Informaciniame centre vykusioje paskaitoje.
Neringa Gališanskytė
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Neginčijama tiesa - visi norime būti sveiki. Tad sveikatos klausimais
pasikonsultuoti nutarėme su sveikatos specialiste Daiva Jokubauskiene, kuri
mūsų gimnazijoje dirba jau ne vienerius metus.
-Kodėl pasirinkote būtent šią profesiją ? – paklausėme.
- Jau nuo pat vaikystės svajojau dirbti medicinos srityje. Visi mano žaidimai buvo susiję su ligoniais, jų gydymu: lėlės,
subadytos adatomis, stalčiai, pilni buteliukų nuo vaistų ir kt. Todėl man nereikėjo ilgai galvoti, kokią specialybę pasirinkti. Tapau medicinos
felčere, - atsakė sveikatos specialistė.
-Kas Jus skatina dirbti tokį darbą ?
- Noras padėti žmonėms tuo, kuo galiu ir sugebu daryti geriausiai!
- Kiek metų Jūs jau dirbate visuomenės sveikatos specialiste? – smalsaujame.
- Pirmiausiai dėkoju jaunosioms žurnalistėms už tai, kad teisingai įvardijo mano pareigas „Visuomenės sveikatos specialistė“. Daugelis prisimena tik žodį
„seselė“. Sveikatos specialisto pareigas mokykloje atlieku 7 metus, tačiau iki tol dirbau 18 metų felčere. Noriu pakomentuoti, kuo skiriasi taip vadinamos
„seselės“ nuo visuomenės sveikatos specialisto. Nuo 2009 m. vyriausybės sprendimu, reaguojant į PSO (pasaulio sveikatos organizacijos) rekomendacijas,
medicinos universitete buvo pradėti ruošti visuomenės sveikatos specialistai, kurie dirbtų ugdymo įstaigose. Jų funkcijos - konsultuoti mokinius, jų tėvelius,
mokytojus sveikatos klausimais, ugdyti mokinių sveikos gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius, kontroliuoti mokinių maitinimą, ugdymo proceso veiklą.
Sveikos gyvensenos propagavimas – fizinio aktyvumo ir sveikos mitybos skatinimas, burnos sveikatos gerinimas, žalingų įpročių prevencija. Į mano pareigas
įeina mokinių sveikatos pažymų analizė, duomenų pateikimas higienos institutui, pirmos pagalbos teikimas mokiniams. Asmens sveikatos priežiūros specialistas
arba „seselė“ teikia pirmąją medicinos pagalbą. Paprastai ir trumpai tariant: sveikatos specialistas rūpinasi, kad žmogus nesusirgtų ir jam nereikėtų
vartoti vaistų, o „seselė“ duoda vaistų jau esamai ligai gydyti, tvarsto žaizdas ir kt. Daugelis nesuprasdami, ateina į sveikatos kabinetą prašyti vaist ų nuo
vienokio ar kitokio negalavimo. Supraskime, kad sveikatos kabinetas nėra medicinos kabinetas, - išgirdome tikrai išsamų atsakymą.
- Koks buvo sunkiausias atvejis Jūsų darbo istorijoje, kurio metu Jūs turėjote suteikti pirmąją medicininę
pagalbą?
- Pats įsimintiniausias atvejis, kai jaunuolis galva žemyn iki pusės įkrito į karštos dervos statinę. Svarbiausias pirmos pagalbos veiksmas buvo kuo skubiau
nuvalyti dervą nuo veido (galima nuvalyti tik sviestu) ir sušvirkšti vaistų nuo skausmo. Sviesto sunaudojau 6 pakelius. Prisimenu ir 12-okę, kurią ištiko
infarktas. Mokinei buvo atlikta operacija. Mūsų gimnazijoje teko teikti pirmą pagalbą kojų, rankų lūžių, sumušimų atvejais, apsinuodijus cheminėmis
medžiagomis, stabdyti kraujavimą esant veido ir galvos žaizdoms...
- Kodėl reikalingos medicininės pažymos? Kodėl medicininėse pažymose nurodomas svoris, ūgis, įrašomos stomatologo išvados?
-Vaiko sveikatos pažymėjimo būtinumą reglamentuoja valstybės įstatymai ir susiję dokumentai. Vaiko sveikatos pažymėjimas – sveikatos bilietas į
mokyklą, tai pagrindinis dokumentas, kuriame fiksuojama vaiko sveikatos būklė. Visi įrašai yra svarbūs, nes atsiranda galimybė aptikti dar nejuntamus ir
nematomus vaiko sveikatos sutrikimus ir į juos tinkamai reaguoti. Be to, jei reikia, gydytojas įrašo rekomendacijas, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Taigi tai
reikalingas orientyras žalos nedarančiam vaiko ugdymui. Deja, kasmet mažėja vaikų, kurių sveikatos pažymėjime būtų įrašas „sveikas“. Todėl, siekiant
užtikrinti kvalifikuotą vaiko priežiūrą, esant sveikatos sutrikimams, apie tai būtina žinoti už sveikatą atsakingiems mokyklos darbuotojams. Žinoma, norime
išsaugoti konfidencialumą. Todėl visa informacija apie vaiko sveikatos būklę yra žinoma tik sveikatos priežiūros specialistui. Jis pildo dienynų informacijos
apie sveikatą skyrių, teikia rekomendacijas kūno kultūros mokytojams bei kitiems atsakingiems darbuotojams. Taigi žinių apie vaiko sveikatą suteikiama tiek
ir tik tiems darbuotojams, kuriems būtina tai žinoti. Informacija apie vaiko sveikatą yra svarbi kūno kultūros grupių sudarymui. Pagal sveikatos būklę vaikui
skiriamas kūno kultūros pamokos krūvis, kuris neturi būti per didelis. Tad, jeigu vaikas turi stuburo, kaulų-skeleto raumenų sistemos pakenkimų, širdies ir
kraujagyslių sistemos sutrikimų, jo fizinis krūvis turi būti ribojamas. Taip pat mokyklų visuomenės sveikatos priežiūros specialistams ir mokytojams labai
svarbu žinoti apie vaiko regėjimą, kad teiktų rekomendacijas vaikui sėdėti arčiau lentos esančiuose suoluose, vidurinėje eilėje, prižiūrėti, kad pamokos metu
jis būtų su akinukais. Be to, pagal gydytojų rekomendacijas, būtina stebėti tausojančio maitinimo vykdymą, - sužinojome daug naudingos informacijos.
- Ar šiais metais planuojate surengti kokių nors renginių, susijusių su medicina?
-Veiklos, susijusios su sveikatos tema, žalingų įpročių prevencijos renginys tikrai bus. Prizai dalyviams jau paruošti. Lauksiu Jūsų!- maloniai pakvietė D.
Jokubauskienė.

Būkime sveiki!

Interviu rengė Ieva Mitkutė
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Pokalbis su gimnazijos psichologe

-Sveiki,

ar galime Jus pakalbinti? - paklausėme
gimnazijos
psichologės
Simonos
Lenickienės.
Psichologė mielai sutiko.
-Kodėl pasirinkote šią profesiją?
-Norėjau padėti žmonėms, todėl ir pasirinkau šią
specialybę. Manau, tai viena iš specialybių, kuri labai
reikalinga, nes visiems svarbi psichinė sveikata. Na,
neslėpsiu, dirbu ir su Mokinių taryba.
-Ar patinka jums šis darbas?
-Žinoma, kad patinka, man smagu bendrauti su
žmonėmis, kurie ateina pas mane. Dažniausiai ateina
vaikai, man džiugu juos matyti, nors kartais liūdna, nes būna problemų,
kurios nėra pačios lengviausios. Bet darbas man patinka, nes jaučiuosi
laiminga, reikalinga ir naudinga.
-Kiek metų dirbate psichologe?
-Apie 5 metus. Pusę metų esu dirbusi globos namuose.
-Ar buvo tokių vaikų, kuriems nepasisekė padėti?
-Iš tiesų vaikams, kurie ateina ir pasisako, kad reikia pagalbos, kad norėtų
kažkaip pradėti tvarkyti savo emocijas (tokie vaikai ne itin gerai elgiasi),
būtinai stengiuosi ištiesti pagalbos ranką, išsiaiškinti, kokie sunkumai
slegia juos. Dažniausiai ryšys užsimezga, tačiau tai užtrunka. Vienos
konsultacijos nepakanka.
-Kokius metodus naudojate, kad padėtumėte?
-Na, tai būna koks nors situacijų žaidimas ar nuoširdus pokalbis. Taikoma ir
piešimo terapija, nes aptariant piešinius galima lengviau išsikalbėti.
-Ar po pokalbio su jumis vaikai elgiasi geriau?
-Jei vaikas ir pats nori išspręsti problemas, žinoma, situacija gerėja. Kai
matai, kad kas nors keičiasi į gera, labai malonu.
-Labai jums ačiū, linkime didžiausios sėkmės.
Kamilė Radžiukynaitė, Lukrecija Slavinskaitė

Gerai nuotaikai - taip!
Spalio 14 d. Prezidento Valdo
Adamkaus gimnazijoje buvo minima
pasaulinė psichinės sveikatos diena.
Šią dieną gimnazijos mokiniai buvo
skatinami atkreipti dėmesį ne tik į
fizinės sveikatos priežiūrą, tačiau
susimąstyti ir apie kitą savo dalį –
psichiką.
Mokiniai
buvo
kviečiami
pasijusti esantys „superherojais“, kurie
turi vidinę galią pasirūpinti šalia esančio
žmogaus psichine sveikata.

„PAMATYK, PAKLAUSK, PADĖK“ toks
šių metų psichinės sveikatos dienos šūkis.
Jis skatino susimąstyti ir suprasti, kad
kiekvienas galime pasirūpinti šalia esančiu žmogumi ir
jo savijauta. Mokiniai šią dieną galėjo išbandyti smėlio
terapiją, nupiešti savo komiksą ar nuspalvinti herojaus
paveikslėlį ir taip pajusti piešimo ir
spalvinimo teikiamą nusiraminimą, o jei
ir tai nepadeda pajusti ramybės,
mokiniai
galėjo
atsipalaiduoti
relaksaciniame
kambaryje,
kur
klausantis
raminančios
muzikos
ir
gamtos garsų,
buvo galima ir
prigulti,
ir
pasėdėti
atitrūkus
nuo
aplinkos.
Gimnazijos
psichologės
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Ruduo įkvepia kurti
Geriausia dailininkė yra gamta, mes
tik mokomės iš jos. Puikiai „pagauti‘“
rudenį
sekasi
pradinukams.
Pasidžiaukime jų kūryba.Šių piešinių
autoriai: Urtė, Livija iš 1c, Leonas,
Žygimantas, Rokas iš 1a, Ema,
Gabija iš 1d.
Kviečiame
visus
dalintis
savo
kūrybiniais
darbeliais
(piešiniais,
fotografijomis, rankdarbiais, savos
kūrybos pasakomis, eilėraščiais ir
pan.). Nuskaidrinkime dieną!
Linas Lardongas

Gal būsiu režisierius...
Ką žinome apie kiną? Ką veikia
režisierius? Į šiuos ir panašius klausimus gali
atsakyti mokiniai, kurie dalyvavo kūrybinėse
dirbtuvėse.
Rugsėjo 26 dieną gimnazijoje vyko vienos
dienos kūrybinės dirbtuvės, kurių tikslas –
supažindinti mokinius su kinu. Šių dirbtuvių
metu mokiniai turėjo galimybę
patys pajusti, ką reiškia būti
režisieriumi,
garso,
vaizdo
operatoriumi
ar
net
artistu.
Mokiniams buvo pristatytos kino
naujovės - mokiniai į kiną galėjo
pažvelgti kitaip, pamatyti užkulisius ir
patys pajusti, ką reiškia būti šio meno
dalimi. Prieš pradėdami dirbti, mokiniai
sužinojo visas subtilybes, kurios padeda
pritraukti žiūrovus.
Šiais metais pagrindinė užduotis buvo sukurti
trumpametražį
vaidybinį
filmuką.
Mokiniai
pasiskirstė pareigas, rašė scenarijų, patys filmavo
bei montavo. Dienos pabaigoje matėme tikrai puikų
filmuką. Tai buvo ne tik smagi, bet ir naudinga
veikla, kurios metu buvo galimybė ne tik teoriškai,
bet ir praktiškai susipažinti su kino industrija ir
net gi patys prie jos prisidėti.
Amanda Kiukytė
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Šįmet tradicinės vasaros
kelionės kryptis - Slovakija
Tradicija... Kas slypi po šiuo, regis, įprastu
žodžiu? Tai – ir ilgi pokalbiai šiltais vasaros
vakarais, ir neįmantrūs, bet patys skaniausi
pietūs ant žolės gamtos prieglobstyje, ir laiku
ištiesta draugo pagalbos ranka, ir, be abejo,
kasmetinė 9b klasės (dabar jau 10b) mokslo
sezono uždarymo proga rengiama kelionė, į kurią
kasmet susiruošia ne tik minėtos klasės jaunimas, vadovaujamas mylimos
auklėtojos, bet ir tokiose kelionėse entuziastingai jį
lydintis gausus tėvelių būrys.
Šiais metais mūsų klasė vyko į Slovakijos Tatrus
(Žemuosius ir Aukštuosius). Ir nors mūsų laukė itin
intensyvus trijų dienų kelionės tvarkaraštis, viena nakvynė
per Lenkiją važiuojančiame autobuse bei sudėtingas
maršrutas, visi su neslepiamu nekantrumu laukėme naujo
nuotykio, nepatirtų įspūdžių, neišbandytų atradimo
akimirkų. Ši išvyka tikrai nė vieno nenuvylė. Plaukėme
katamaranais kalnų upe, grožėjomės Lietuvai nebūdingu
Slovakijos kraštovaizdžiu, lindome į kalno vidų ne tik
išvysti, bet ir paliesti prieš daugybę metų susiformavusių
stalagmitų, lepinomės įvairių temperatūros laipsnių
termobaseinuose, kėlėmės keltuvais į Aukštuosius Tatrus,
žygiavome vingiuotais kalnų takeliais, degustavome tradicinį slovakų
maistą, pagamintą aukštai kalnuose įsikūrusiame restoranėlyje, ir kaip
visada daug juokėmės bei bendravome.
Gal šie keli sakiniai ir negali perteikti visos kelionės nuotaikos,
spalvų ir emocijų, kaip kad neįmanoma
pajusti gaivaus kalnų oro gūsio,
įsivaizduoti nuo saulės blizgančios
sniegu pasipuošusios kalnų kepurės ar
paliesti deginančiai šaltą kalnų upės
vandenį to nepatyrusiems. Tačiau galima
užtikrinti, kad kiekvienas, pabuvojęs
šioje pasakoje, dar ne kartą bandė bent
jau mintimis į ją sugrįžti... O tai tik dar
kartą įrodo, kad pagrindinis kelionės
tikslas buvo išpildytas su kaupu!
10b klasės auklėtoja Vita Kuliešiūtė

Ir vėl SWITCH
Rugsėjo 8d. Prezidento Valdo Adamkaus 910 klasių gimnazistai antrus metus iš eilės
buvo pakviesti į didžiausią Baltijos regione
modernių technologijų ir verslumo renginį
#SWITCH, kuris vyko Vilniaus Litexpo
parodų centre.
„Cool&Crazy“ erdvėje gimnazistai turėjo
galimybę stebėti beprotiškiausius dalykus! Niekas
neatsispyrė galimybei išbandyti virtualią realybę,
dronus, 3D spausdintuvus, sfero robotus ir
daugelį kitų technikos inovacijų!
O kur dar nuostabusis robotuko šokis, įdomiausios paskaitos su
žymiais pasaulio bei Lietuvos mokslininkais, garsiausių socialinių tinklų
įkūrėjais (klausėmės garbingos viešnios Annos-Marijos Trenevos,
Facebook pardavimų vadovė Centrinei ir Rytų Europai, pranešimo), TV
eterio žvaigždėmis! SWITCH pamatėme tiek nerealių dalykų, kad pa-

pasakoti neįmanoma. VISKĄ REIKIA PAMATYTI IR PABANDYTI PATIEMS!
Dėkojame pavaduotojai ugdymui R. Brazaitienei, geografijos
mokytojai V. Kuliešiūtei, lietuvių kalbos mokytojai D. Ruseckienei ir
psichologei E. Totoraitienei už iniciatyvą organizuojant ušvyką į
tarptautinį renginį.
9-10 klasių gimnazistai
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Susipažinkime - mes nauji
jaunieji žurnalistai!
Laikraštis patikimose
rankose! Mes galime
ramiai studijuoti.

Kryžiažodžiai
Mes labai didžiuojamės, kad nuo šiol mūsų gimnazijai suteiktas
Prezidento Valdo Adamkaus vardas. Ar gerai pažįstame šią
iškilią asmenybę? Kviečiame išspręsti kryžiažodį. Pirmųjų teisingai
išsprendusių laukia saldus prizas.
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Kamilė Radžiukynaitė

Nuo mūsų
niekas
nepasislėps!

Mes mielai
išklausysim,
padėsim.
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Spalio antrą –Tarptautinę šv.
Pranciškaus, gyvūnų globėjo - dieną mes,
jaunieji žurnalistai, draugai ir vadovė
buvome Kauno zoologijos sode. Mus
nustebino įspūdingas ugnies šou ir įdomi
veikla.
Mes
pakavome
skanias
dovanėles babuinų rūšies beždžionėms,
glostėme ožį, vardu Kenas, šėrėme ruonį,
stebėjome pelikanus, supomės ant
sūpynių bei žaidėme žaidimus! O po to
nusprendėme
naujiems
keturkojams
draugams pabandyti surinkti 15 kg gilių ir
gauti kvietimus visai klasei apsilankyti
dar kartą Zoologijos sode!
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1.Prezidento kadencija yra … metai.
2. Prezidento V. Adamkaus gimimo
diena švenčiama … mėn. 3 dieną.
3.Gamtos mokslus būsimas Prezidentas studijavo Vokietijoje, …
universitete.
4. Įstaiga, kurioje dirba Prezidentas.
5.Valdo Admakaus tėvas buvo …
Adamkavičius.

6.Prezidento Valdo Adamkaus vadovavimo LR trukmė - … metų.
7.V. Adamkaus mėgstama sporto
šaka.
8.Gimtasis Prezidento miestas.
9.Prieš penkerius metus Adamkai
šventė … vestuves.
10. Prezidento žmona …
Adamkienė.
11.Kokią Kauno gimnaziją baigė būsimasis Prezidentas?
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Raugalaitė, Lukrecija Slavinskaitė ; koordinatorė Renata Matulaitienė

