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Šventės 2 psl.

Renginiai, skirti Lietuvos
nepriklausomybės 100-mečio
jubiliejui paminėti
Minint svarbią Lietuvai šventę
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje mokiniai, mokytojai ir
gimnazijos svečiai kovo 8 dieną
turėjo neįprastą galimybę nukeliauti keletą šimtmečių į praeitį.
Lietuva, siekdama valstybingumo,
įveikė daugybę išbandymų. Vienas
iš sudėtingiausių momentų buvo
Liublino unijos sutartis.
Gimnazistai įtaigiu vaidinimu papasakojo, koks dramatiškas ir
lemtingas šis žingsnis buvo mūsų šaliai, kokį ilgą kelią teko nukeliauti iki nepriklausomybės. Žiūrovai su dideliu susidomėjimu stebėjo spektaklį, suvokdami, kokį nelengvą sprendimą XVI a. turėjo
priimti LDK didikai. Gimnazistus jau ne pirmus metus istoriniams vaidinimams įkvepia
istorijos mokytoja Raimonda Martincevienė.
Anot mokytojos, kai istorija mokiniams ne
tik faktai ir datos, jie geriau supranta, ką
reiškia būti pilietiškam, atsakingam už savo
šalies likimą, už nepriklausomybę.

Visa Lietuva švenčia jubiliejų – mūsų nepriklausomai valstybei
100! Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija šios šventės proga
pasipuošė įspūdingo dydžio Trispalvėmis. Gimnazijoje gausu ir kitų prasmingų artėjančios šventės akcentų: atidaryta 2-10 klasių
piešinių paroda „Piešiu Lietuvai“, pasakojančių apie nepriklausomos šalies žingsnius, knygų paroda Informaciniame centre, svarbius valstybės įvykius primena istorijos mokytojų sukurti stendai, skirti Vasario 16-osios akto signatarams pagerbti, savo darbeliais šventinę nuotaiką kabinetuose kūrė kiekvienas mokinys ir
mokytojai.
Vasario 15-ąją, valstybės jubiliejaus išvakarėse, pirmoji pamoka prasidėjo iškilmingu „Tautiškos giesmės“ giedojimu, pertraukų metu mokiniai skaitė 100 skambiausių posmų Lietuvai. O
pagrindinė akcija „Nepriklausomybės mylia“ subūrė visą gimnazijos bendruomenę. Mokiniai, mokytojai, tėveliai, pasipuošę šventine atributika, garbingai nešdami Trispalves, nepaisydami šaltoko
vasario oro, naujai įrengtame stadione žingsniavo Nepriklausomybės mylią. Tokia akcija akcentuojamos gimnazijos vertybės: sveikas gyvenimo būdas, ekologija, pilietiškumas, bendruomeniškumas
ir meilė Tėvynei. Po kulminacinio renginio visi vaišinosi gardžia
žolelių arbata.
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Tradiciniai renginiai 3 psl.
akimis dalijosi įspūdžiais. Berniukui eksperimentai labai patinka, medžiagos ieško internete, konsultuojasi su mokytojomis. Kai kuriuos bandymus atlieka namie, naudodamas
pačias įprasčiausias buityje priemones. Pavykusius eksperimentus noriai demonstruoja
draugams. Be abejonės, atvyks ir kitąmet.
Beveik visi jaunieji mokslininkai svajoja ir ateityje tapti tikrais mokslininkais. Beje,
patarimų, kaip sveikai maitintis, kaip tausoti sveikatą, kaip spręsti ekologijos problemas, kaip eksperimentuojant integruoti
dailės, technologijų ir pasaulio pažinimo žinias, galima klausti jau dabar: pradinukai
atlikę ne vieną tiriamąjį darbą ir surinkę
vertingų duomenų - puikūs konsultantai.

Jaunieji einšteinai
rinkosi
jau penktąjį kartą
Mūsų gimnazijoje kovo 6 dieną vyko daug
keistenybių: veržėsi ugnikalniai, buvo auginami kristalai, bėgiojo pipirai, lijo stiklainiuose... Tačiau gimnazijos bendruomenė reagavo ramiai, netgi labai džiaugėsi: gimnazijoje vyko jau penktoji respublikinė praktinė
konferencija „Jaunasis Einšteinas“, į kurią
kiekvieną pavasarį susirenka patys geriausi
jaunieji šalies mokslininkai (geografija tikrai
plati: nuo Žemaitijos iki Suvalkijos mokyklų)
pristatyti savo eksperimentų, tyrimų, atradimų, pasiekimų, stendinių pranešimų.
Renginys prasidėjo menine programa ir gimnazijos administracijos pasveikinimu: tikrai
džiugu, kad šįmet į konferenciją savo patirtimi pasidalyti atvyko per 100 dalyvių ir daugiau kaip 60 juos lydinčių mokytojų, tėvelių.
Mokiniai, išklausę žaismingos paskaitėlės, kuo
ypatinga tikro mokslininko sandara, nuskubėjo
į laboratorijas demonstruoti savo eksperimentų. Jauniausiam dalyviui buvo tik 6 metai. Bet
tikram mokslininkui ne amžius svarbu, svarbiausia žinios, smalsumas, kantrybė, atkaklumas, na ir, žinoma, saugumas (dalyviai buvo
„apsiginklavę“ ne tik kolbomis, degtukais, tirpalais, bet ir apsauginiais akiniais, chalatais,
pirštinėmis). Išradingumui ribų nėra: atrodytų,
kad jau per ketverius metus jaunieji mokslininkai pademonstravo daugybę bandymų, bet šįmet vėl stebino naujovėmis. Net nuščiuvę dalyviai ir žiūrovai stebėjo hologramas (tokį 3D
efektą galima ir pasitelkus savo išmanųjį tele

Renginio organizatoriai džiaugiasi dalyvių gausa, kuriuos už išradingumą ir kūrybiškumą apdovanojo dosnių rėmėjų dovanomis. Galima sutikti su garsiuoju
mokslininku A. Einšteinu, kuris sakė, kad
„Mokslas nebuvo ir niekuomet nebus užbaigta knyga. Kiekvienas svarbus laimėjimas iškelia naujų klausimų...“ Net nereikia abejoti, kad atsakymus į tuos klausimus ras jaunieji kasmetinės konferencijos „Jaunasis Einšteinas“ dalyviai.
foną), noriai ragavo molekulinio medaus, mokėsi gaminti
dramblių dantų pastos, gaminti popierių, šokdino burbulus – visko net neišvardysi.
Jau trečius metus iš eilės renginyje savo
bandymus pristatantis trečiokas Povilas iš
Kauno Milikonių progimnazijos spindinčiomis
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Mokyklos savivaldos naujienos 4 psl.

„Savaitė be patyčių“ tegu tęsiasi ne savaitę

„Savaitė BE PATYČIŲ“ – tokia labai

svarbi akcija vyko kovo 19-23 dienomis.
Renginiais rūpinosi Mokinių taryba. Iniciatyvūs Mokinių tarybos nariai sudarė patyčių
prevencijai skirtų veiklų tvarkaraštį.
Savaitę mokinių tarybos nariai pradėjo
„Gerumo iššūkiu“. Visi mokiniai gavo po užduotį, kurią turėjo įvykdyti ir sukurti emociškai jaukią aplinką. Antradienį jaunesniųjų klasių mokiniai karpė rankyčių siluetus ir puošė
gimnazijos sienas. Trečiadienį visi buvo kviečiami pinti draugystės apyrankių. Ketvirtą savaitės dieną mokiniai poilsio ir pašnekesių zonoje trečiame
aukšte gėrė arbatą, dalijosi savo idėjomis ir jausmais. O penktadienį vyko akcija „Paimk komplimentą“: mokyklos sienos buvo
apklijuotos komplimentais, kuriais galėjai apdovanoti savo mokyklos narius, draugus, mokytojus. Be to, visos savaitės metu
po gimnaziją klaidžiojo Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos
mokinių „Gerumo deklaracija“ prieš patyčias. Šioje deklaracijoje kiekviena klasė turėjo savo puslapį, kurį nuspalvino ar kitaip dekoravo bei būtinai pasirašė, kad vaikai vieni kitiems
stengsis būti tolerantiški, draugiški, pakantūs bei empatiški.
Taip pat pirmajame gimnazijos aukšte buvo padėta „Nuoskaudų
dėžė“, į kurią mokiniai galėjo įmesti raštelius su įvardytomis
nuoskaudomis bei nemaloniais jausmais, kilusius po
nesutarimų su kitais žmonėmis.
„Savaitės BE PATYČIŲ“
metu netrūko šypsenų ir
gerų emocijų. Norėtųsi, kad
tai tęstųsi ne vieną savaitę.
Meda Katauskaitė

Protmūšis
"Auginu žalią Lietuvą"
Paskutinę žiemos dieną mūsų gimnazijoje interaktyvioje protų kovoje, skirtoje Tarptautinei
gimtosios kalbos dienai ir Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui paminėti, rungėsi net šešios Kauno
miesto mokyklų 8-10 klasių mokinių komandos. Po meninės programos, komandos atsakinėjo į 100
klausimų, susijusių su lietuvių kalba ir literatūra, etnografija, geografija ir istorija. Nugalėtojais tapo "Maironiečiai", antroje vietoje "Urbšiukai", o trečia vieta kantrius sirgalius
nudžiugino mūsų "Adamkiukų" komanda. Protmūšį organizavo gimnazijos lituanistės, prizus ir
padėkas įsteigė Prezidento Valdo Adamkaus
gimnazija. Renginio akimirkas fiksavo R. Janušauskienė . „
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Laimėjimai

Laimėjimai anglų kalbos
konkursuose
Tarptautiniame oratorių konkurse Klaipėdoje, LCC tarptautiniame universitete, IVa gimn.kl.
mokinys Justas Sankauskas iškovojo garbingą trečiąją vietą. Justas gavo ir publikos nominaciją
„For the best public speaker“,
išvertus iš angl. k.: geriausio oratoriaus nominacija. Mokytoja
Danguolė Navickienė.
Be to, balandžio 20 d. Švedijos ambasadoje
vyko kūrybinio konkurso apdovanojimų ceremonija, kurioje buvo paskelbti 17 geriausių rašinių, kurie išspausdinti
specialiai tai progai išleistoje knygoje #GLOBALGOALS for the
future of Lithuania. Į tą 17-tuką išrinktas ir IVa kl. mok. Justo
Sankausko rašinys "Climate action". Mokinį konkurse dalyvauti
paskatino anglų k. mokytoja D. Navickienė ir lietuvių k. mokytoja
S. Žydaitienė.
Džiaugiamės 6a klasės mokinės Gerdos
Gegužytės laimėjimu. Mergaitė užėmė
antrą vietą regioniniame Kauno miesto ir
rajono anglų kalbos „Spelling Bee“ ("Žodžių
sakymas paraidžiui") konkurse 5-7 klasių
mokinių kategorijoje. Nors salėje tvyrojo
įtampa, o teisėjai iš JAV pasiuntinybės buvo griežti, mokinė puikiai susitvarkė su jauduliu ir garbingai iškovojo prizinę vietą.
Mokytoja – Vita Janušienė.

Šturmuojam IT
aukštumas
Š.m. kovo 23-25 dienomis
VU Kauno fakultete vyko 29oji Lietuvos mokinių informatikos olimpiada. Manau, visi
sutiksime su VU KF dekano
K. Driaunio sveikinimo metu pasakytais žodžiais, kad mokinių
informatikos olimpiada pati
sunkiausia. Ją sudaro mokyklinis, miesto ir net 2 respublikiniai etapai. Todėl labai
džiaugiamės, kad mūsų gimnazistas Vaidas Petrulis pateko į
baigiamąjį olimpiados etapą
tarp 50 geriausių Lietuvos mokinių. Kas pažįsta mūsų Vaidą,
žino, koks jis geranoriškas ir
linksmas, toks jis buvo ir olimpiados metu – visada geros nuotaikos. Džiaugiamės, didžiuojamės ir linkime sėkmės!.

5 psl.

Atstovaujame
gimnazijai
Vasario 28 d. Kauno Žaliakalnio
progimnazijoje vyko pradinių klasių
mokinių ir jų šeimos narių konferencija ,,Senų daiktų istorijos‘‘. Mūsų
gimnazijos 2b klasės mokinys Benas
Žukauskas su mamyte Jurgita dalyvavo
šioje konferencijoje ir pristatė pranešimą „Verpk šiltą siūlą“. Konferencijos
tikslas - skatinti mokinius geriau pažinti Lietuvos etnokultūrinį paveldą, daugiau
sužinoti apie
savo
šeimos, giminės praeitį.

Sveikiname mūsų gimnazijos 7b
klasės komandą, patekusią tarp 5
komandų finalininkių, kūrybiškiausiai pristačiusių pačių pagamintą
pieno kokteilį. pačių pagamintą pieno kokteilį.
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Dviračių virtuozai
2018 m. balandžio 19 dieną Algio Žikevičiaus saugaus vaiko mokykla organizavo Kauno miesto Jaunųjų
dviračių vairuotojų ”Saugus ratas” varžybas.
Varžybų nugalėtojai - Prezidento Valdo Adamkaus
gimnazijos komanda. Mūsų dviratininkai įgijo teisę
dalyvauti regioninėse jaunųjų dviračių vairuotojų varžybose „Saugus ratas“.
Gimnazijai atstovavo šie mokiniai: Kamilė Radžiukynaitė 6b, Sabrina Tamašauskaitė 5a, Deividas Stankus
6a ir Kristijonas Gališanskis 6a. Asmeninėje įskaitoje I
vietą laimėjo Ugnė Antanaitytė 5a ( Komandos vadovė
Daiva Stankienė)
Šaunuoliai nugalėtojai. Visiems linkime saugoti savo ir
kitų gyvybes kelyje !

Laimėjimai 6 psl.

MMB „EC BOOKS“ renka
nominacijas
MMB „EC BOOKS“ dalyvauja įvairiuose verslumą
propaguojančiuose renginiuose. Mokiniai yra pastebimi, įvertinami.
Štai
Tarptautiniame
renginyje "JA Marketplace", kurį kasmet organizuoja mokyklines mokomąsias
bendroves vienijanti organizacija
Junior
Achivement,
mūsų gimnazijos MMB "EC BOOKS" buvo įvertinta laimėta socialiai atsakingo verslo nominacija. Balandžio 13-14 d. Marijampolėje vyko regioninis renginys, į kurį susirinko net 35 šalies MMB (mokomosios
mokinių bendrovės). MMB pristatė savo produkciją,
idėjas ir varžėsi dėl 10 apdovanojimų. Mūsų gimnazijai atstovavo IV a,b klasių mokiniai Rupertas Čėsna ir Vaidas Petrulis. Mokinių MMB "ECBooks" buvo
pripažinta "Komunikabiliausia MMB".
MMB vadovauja ekonomikos mokytoja J. Čėsnienė.

Ką sukonstruoti?
Mūsų gimnazijos antrokai Paulius Matonis ir Manvydas
Salickas dalyvavo konkurse : „Mąstau, konstruoju, programuoju“. Šio konkurso tikslas plėtoti informacinių technologijų
pažinimą, ugdyti kūrybiškumą, domėtis pasauliu, mąstyti ir
spręsti iškilusias problemas, dirbti grupėse, užduotis atlikti
per tam skirtą laiką konstruojant su LegoWedo 2.0 robotais.
Mokiniai atliko tris roboto konstravimo užduotis: dailininkas,
gyvūnas, sniego mašina.
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Mokomės 7 psl.

Tarptautinė ekosavaitė
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje - neįprastas
sujudimas. Gimnazija aktyviai įgyvendina tarptautinio
švietimo mainų paramos fondo projekto ERASMUS+
„Ecological literacy“ („Ekologinis raštingumas“) veiklas,
kurios ugdo ekologinį raštingumą, sąmoningumą, skatina
išsaugoti aplinką ne tik vietos, bet ir tarptautiniu
lygmeniu. Gimnaziją aplankė ir nuo pat ankstyvo pirmadienio ryto kartu su gimnazijos mokiniais ir mokytojais darbavosi šio projekto partneriai - mokiniai ir mokytojai iš
penkių Europos Sąjungos valstybių: Rumunijos, Portugalijos,
Kroatijos, Kipro bei Turkijos.
Ir svečiai, ir mūsų gimnazijos atstovai dalyvauja įvairiose
aplinkosauginėse, edukacinėse, ekologinį raštingumą ugdančiose veiklose. Projekto dalyviai pripažįsta, kad didėjantis
aplinkos užterštumas, vartotojiškumo augimas, masiniai
miškų gaisrai rodo, kad ekologinis sąmoningumas turėtų
tapti vienu iš prioritetinių asmenybės ūgties tikslų, nes tik
nuo išauginto žmogaus sąmoningumo priklauso, ar tapsime
atsakingais už savo aplinką piliečiais.
Todėl vos pradėję savo viešnagę Lietuvoje, svečiai šalia
gimnazijos pasodino tradicinius lietuviškus medžius - ąžuolus ir liepas, susipažino su gimnazijos savito ugdymo sistemos ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo ypatumais,
stebėjo pamokas bei patirtinio ugdymo veiklas, dalyvavo
eko dirbtuvėse, kuriose susipažino su ekologiškų produktų
gaminimo technologijomis. Tęsdami pažintį su mūsų šalimi,
projekto dalyviai aplankė vieną gražiausių Lietuvos vietovių
- Anykščių apylinkes. Dalyvaudami sveikatinimo veiklose,
vaikščiodami medžių lajos taku, kvėpuodami grynu šilelio
oru jaunieji gamtos mylėtojai ne tik grožėjosi kraštovaizdžiu, bet ir turėjo atlikti įvairias gamtotyrines užduotis:
mokėsi atpažinti augalus, įvardyti jų savybes, stengėsi atskirti paukščių balsus.
Kone pati darbingiausia šios savaitės diena - ketvirtadienis, kai gimnazija į tradicinę Nacionalinę pamoką „EKO idėjos Lietuvai 2018“ pakvietė ne tik Lietuvos švietimo įstai-

gas, Lietuvos EKO mokyklų
tinklo narius, bet ir tarptautinio projekto ERASMUS+ „Ecological literacy“
partnerius. Siekis išsaugoti mus supančią aplinką,
diskusijos aplinkosaugos,
sveikos gyvensenos klausimais, bendrų sprendimų
ieškojimas suvienijo tiek
lietuvius, tiek svečius iš
užsienio. Renginį tradiciškai organizavo Prezidento Valdo Adamkaus gimnazija - Lietuvos EKO mokyklų tinklo įkūrėja ir
koordinatorė bei pirmoji įstaiga Lietuvoje, pasirinkusi įgyvendinti ekologijos ir aplinkos technologijų ugdymo sampratą.
Renginio metu dalyviai ne tik galėjo sudalyvauti ekoidėjų bei augalų mainų mugėse, ekotechnologijų dirbtuvėse, bet ir pasisemti gerosios patirties Lietuvos EKO mokyklų tinklo suvažiavime, išgirsti kolegų pastebėjimus, patarimus, aptarti rūpimus klausimus ekologinio ugdymo temomis.
Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijos direktorė Rita Rasikienė pasidžiaugė, kad Lietuvos
EKO mokyklų tinklas plečiasi ir vis labiau atkreipiamas dėmesys į atsakingo vartotojo ugdymą, darnios aplinkos kūrimą, atsakomybę už
savo veiksmus bei siekį išsaugoti aplinką ateities kartoms.
Ir nors darbingam šurmuliui pasibaigus po savaitės projekto partneriai paliks Lietuvą, džiugu, kad
dalyvius vienijančios ekologinio raštingumo veiklos
kiekvienoje šalyje bus plėtojamos ir toliau.
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Mokomės 8 psl.

Planuojantiems karjerą
vyresniųjų klasių mokiniams —
pamokos kitaip

Finansinio raštingumo pamokos

Kovo mėnuo Swedbanke paskelbtas finansinio
raštingumo mėnesiu. Lietuvos šimtmečiui buvo organizuojama 100 pamokų mokyklose. Į mūsų gimnaziją atvyko šio banko atstovai organizuoti finansinio raštingumo pamokų. Tokios
šiandien itin aktualios
pamokos vyko 1b, 1c, 2a,
2b, 3c, 4a, 5a, 5b, 6a,
6b, 7a, 7b, 8a, 8b, 9a,
10a, 10b, 11ab, 12ab klasių mokiniams.

Balandžio 10 dieną mūsų gimnazijos vienuoliktokai ir dvyliktokai, apsilankė Kauno
technikos kolegijoje. Domėjosi šiuolaikiniais
automobilių diagnostikos prietaisais. Susipažinome su lenktyninių automobilių subtilybėmis bei elektromobilių baterijų konstravimu.

Mokame švęsti
tradicines šventes
Ar esate matę katilą, kuriame biomasė dega net
1000
laipsnių
karštyje?
STEAM mokslų „Pamokoje
kitaip“ galimybę susipažinti
su modernia lietuviško kapitalo įmone "ENERSTENA",
kuri ir gamina, ir eksploatuoja
biomasės deginimo įrangą, turėjo mūsų gimnazijos vyresniųjų klasių mokiniai. Rinktis perspektyvią energetiko specialybę mokinius
kvietė LR Seimo narys M. Puidokas, suorganizavęs jaunuolių apsilankymą įmonėje, KTU dėstytojai. Išklausę paskaitos apie ekologijai palankius efektyviausius sprendimus energetikos srityje,
mokiniai iš arčiau susipažino su UAB "ENERSTENA" įmone ir jos
veikla.

Šv Velykų nuotaika gimnazijoje tvyrojo belaukiant
švenčių ir po jų. Susirinkę
po atostogų, 1-2 ir 3C klasių mokiniai
linksmai atšventė Atvelykio šventę
„Mažosios vaikų Velykėlės". Velykų bobutė pakvietė visus į salę. Buvo surengta margučių
paroda. Be to, mokiniai varžėsi stipriausio margučio
rungtyje. Daug emocijų sukėlė margučių ridenimo ir
balionų mušinėjimo varžybos.
Šventės pabaigoje buvo apdovanoti rungčių nugalėtojai.
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Kaip gyvenate,
trečiokai?
3a klasės mokytoja Palmira Gaulytė pakalbinta, kaip gyvena
trečiokai, kokios pamokos jiems įdomiausios, atsakė, kad visokių buvo pamokų: įdomių ir svarbių, linksmų ir liūdnų, bet pačios
nuostabiausios - gerumo pamokos... Jos mokė „Milžiną prikelti
iš pasakų šalies/pajusti grožį, tiesą.../Jos mokė sodą žydintį
paliest“. Mokytoja mato, kad vaikams smagiausios pertraukos ar
pamokos gryname ore. Pašnekovė pasidžiaugia, kad 3a klasės vaikai
turi humoro jausmą. Be to, visada akcentuojama, kad sutarti reikia
visiems draugiškai, elgtis teisingai, atsakinėti į klausimus neišsisukinėjant. Mokytoja norėtų savo mokiniams palinkėti saugoti savo
rankas, nes jos duotos daryti tik geriems darbams. Tėveliams linkėtų patiems prisiminti savo vaikystę. P. Gaulytė mėgsta užduoti
klausimą: „Ką žmonės turėjo anksčiau, kai dar nebuvo kompiuterių?“ Žinoma, kad ramybę. Išgirdę atsakymą visi saldžiai kvatoja.
Mokytoja primena, kad jau už durų trepsena atostogos ir kviečia
piršteliu, tad visiems nuostabaus poilsio, saldžių žemuogių ir nuotykių su laiminga pabaiga.

3c klasės mokytoja Rasa Bieliūnaitė turi irgi
ką papasakoti apie trečiokėlius. Trečiokai jau
daug ką moka: susikaupti, atlikti komandinius
darbus, susiorganizuoti pertraukų metu bendrą veiklą, pasidžiaugti kito sėkme, eksperimentuoti ir daryti išvadas, pasiruošti ir atlikti pristatymus, drausminti vienas kitą, o
svarbiausia, nelikti abejingiems skriaudėjui.
Labiausiai mokytoją džiugina vaikų gebėjimas susiskirstyti komandomis,
pasidalinti darbu ir jį atlikti. Tik gaila, kad tai padaryti sekasi ne visiems.
Perkopus į trečią klasę atsirado daugiau namų darbų, sunkesnės užduotys. Ir trečiokai susidūrė su didžiausiu „baubu“ - daugiau pasimokyti namuose nei anksčiau, nes žinių, kurias gauna pamokoje, jau nebeužtenka. Labai gaila prisipažinti, kad mūsų klasės pažangumas labai smarkiai krito ir
klasėje atsirado daug „pamirštukų“.
Per trejus metus daug kuo šie vaikai yra mokytoją nustebinę, bet labiausiai įsiminė lietuvių kalbos pamoka. Tema buvo „Interviu“: vaikai turėjo sukurti ir suvaidinti savo interviu. Šiai užduočiai ruoštis turėjo namuose. Kitą
dieną - džiugi staigmena; vaikai buvo pasiruošę ne tik suvaidinti, bet turėjo
net ir tėvelių pagamintą filmavimo kamerą ir mikrofoną. Tai buvo pirmasis
jų puikiai pasiruoštas darbas. Norisi pažymėti, kad tokios kūrybinės užduotys daugeliui klasės vaikų labai patinka ir ruošia jas atsakingai.
„Savo mokinius apibūdinčiau kaip pačius
šauniausius vaikus mokykloje. Norėčiau palinkėti vaikams išsiugdyti atsakomybę, o jų
tėveliams sulaukti daug
džiugių akimirkų iš savo
atžalų.
Ko palinkėčiau sau???
KANTRYBĖS!!!!!!!!“ - baigė pasakojimą mokytoja.
Kalbino K. Radžiukynaitė ir A. Kunickaitė
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Pakalbinome gimnazijos
svečius projekto ERASMUS+
dalyvius
Įdomu, kokius įspūdžius apie Lietuvą parsiveš balandžio 23
-28 dienomis mūsų gimnazijoje viešėję projekto ERASMUS+
“Ecological literacy” dalyviai (mokytojai ir mokiniai) iš penkių
Europos sąjungos valstybių: Rumunijos, Portugalijos, Kroatijos,
Kipro bei Turkijos. Teko ir mums galimybė paklausinėti šių
įtraukiančio projekto dalyvių.
Pirmųjų klausinėjome mergaičių iš Portugalijos. Caterinos
nuomonė.
~ Kaip jautiesi?
- Gerai, aš manau. (Šypsosi)
~Ar patinka Lietuva? Kas joje patinka?
-Labai. Čia taip gražu, taip žalia. (Juokiasi)
~Kokių žodžių išmokai lietuviškai?
- Ačiū, laba diena...
~Ar patinka žmonės Lietuvoje?
- Kai kurie.
~O kaip oras? Patinka?
- O, ne (šypsosi).
~Kokia buvo geriausia išvyka Lietuvoje? Kokie įspūdžiai?
- Tikriausiai linksmiausia ir gražiausia buvo Trakų
pilyje.
~Ar norėtum čia sugrįžti?
- Aišku. (Juokiasi)
Toliau eilė atėjo dar vienai mergaitei iš Kipro, vardu Linn:
~ Kaip jautiesi?
- Labai gerai.
~Ar patinka Lietuva? Kas joje patinka?
-Taip, labai. Čia tokia graži gamta. (Juokiasi)

~Kokių žodžių išmokai lietuviškai?
- Ačiū, laba diena, labas rytas, labanaktis...
~Ar patinka žmonės Lietuvoje?
- Labai. Daugelis tokie draugiški.
~O kaip oras? Patinka?
- Ne. (Juokiasi)
Linn irgi labiausiai įsiminė kelionė į Trakus.
~Ar norėtum čia sugrįžti?
- Taip. (Šypsosi)
Peter, Kroatija:
~ Kaip jautiesi?
- Gerai.
~Ar patinka Lietuva? Kas joje patinka?
-Taip, labai. Puiki aplinka ir atmosfera, daug žalumos ir
gryno oro. (Juokiasi)
~Kokių žodžių išmokai lietuviškai?
- Ačiū, labas...
~Ar patinka žmonės Lietuvoje?
- Draugiški.
~O kaip oras? Patinka?
- Kai šviečia saulė – patinka, kai lyja – nelabai.
(Šypsosi)
~Kokia buvo geriausia išvyka Lietuvoje? Kokie įspūdžiai?
- Tikriausiai išvyka į karinę bazę.
~Ar norėtum čia sugrįžti?
- Taip, būtinai. (Šypsosi)
Kalbino Meda Katauskaitė, Gabija Paršeliūnaitė
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Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje
darbingas šurmulys. Besiritanti Kauno miesto moksleivių sveikatai palankių patiekalų
gaminimo konkurso „Mes - šefai“ banga
plūstelėjo pro šios įstaigos duris.
Konkursui, kurį organizuoja Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras, gimnazijos septintokai ruošėsi iš anksto - įkvėpti kūrybingų mokytojų mokiniai ruošė net tris sveikatai
palankius patiekalus (pusryčiams, pietums ir vakarienei), gilinosi į sveikos gyvensenos ypatumus, domėjosi sveikos mitybos principais, lavinosi gebėjimą dirbti komandoje.

Už triūsą mokiniai buvo apdovanoti. Šį ketvirtadienį į gimnaziją atvyko profesionalių šefų
komanda. Netradicinė pamoka su tikrais virtuvės
profesionalais
Ramūnu Samulėnu ir Joana Supravičiūte mokiniams paliko neišdildomą įspūdį. Virtuvės šefai vedė edukaciją ir drauge su mokiniais pagamino
sveikatai palankų patiekalą. Ir nors daugelis mokinių prieš pamoką teigė,
kad nemėgsta žuvies, drauge pagamintas patiekalas buvo ne tik tausojantis sveikatą, bet ir labai skanus. Virtuvės profesionalai mielai bendravo
su gimnazistais, supažindino su virėjo bei konditerio specialybių ypatumais, diskutavo sveikos mitybos bei gyvensenos klausimais.
Paklausti, kokie maisto produktai tausoja sveikatą, Prezidento
Valdo Adamkaus gimnazijos mokiniai tikrai žino ne vieną atsakymą. Gimnazijoje ne tik vyksta sveikatos stiprinimo renginiai, organizuojami projektai, į kuriuos gausiai įsitraukia gimnazistai, gimnazija priklauso Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui, aktyviai dalyvauja projekto
„Sveikatiada“ veiklose. Praeitą savaitę šios klasės mokinių komanda tapo
viena iš konkurso „Sveikatiados iššūkis - pieno kokteilis“ nugalėtojų. Mokiniai džiaugiasi, bet neatsipalaiduoja - jau greitai laukia dar
vienas - finalinis šio projekto renginys.
Direktorės pavad. I. Žebrauskaitė
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Kryžiažodžiai

Viešnagėje bokso žvaigždė
Egidijaus Kavaliausko,
buvusio mūsų mokyklos
mokinio, pavardė žinoma
ne tik Kaune, Lietuvoje,
Europoje, bet ir už Atlanto - garsusis sportininkas jau kurį laiką gyvena ir
profesionaliai
sportuoja
JAV. Jo sąskaitoje daugybė pergalių, kurias visada
skiria Lietuvai. Grįžęs atostogų Egidijus būtinai užsuka į gimnaziją. Ir šį kartą socialinės pedagogės I. Skrodenienės kvietimu bokso žvaigždė mielai bendravo su jaunaisiais gerbėjais
- mūsų gimnazistais. Mokiniai drąsiai klausinėjo įvairiausių
klausimų apie sportininko gyvenimą, net išbandė jėgas.

Sveiki, gudručiai. Siūlome jums pavasariškai nuotaikingą kryžiažodį. Kas pirmasis ir teisingai išspręs kryžiažodį,
tas laimės saldų prizą. Sėkmės!
Kryžiažodį kūrė Meda ir Gabija
Ž
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