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Magiškasis šimtadienis
Kovo 1 dieną aktų salėje, tapusioje
Hogvartso burtų ir kerėjimo mokykla
(įspūdinga III gimnazijos klasių programa),
vyko magijos pamokos. Tų pamokų ne tiek ir
daug liko - tik 100 dienų. Tikimės, kad 69 laidos abiturientai ir stebuklingai, ir sėkmingai
įveiks visus išbandymus.
Gabija Barštytė photography

Džiugu, kad galim daug nuveikti...
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„Gruodžio mėnesį dalyvavome LMS Kauno Mokinių Savivaldų Informavimo centro rengiamoje akcijoje "Padovanok žiemos stebuklą".
Visą savaitę rinkome šunų ėdalą ir važiavome į šunų prieglaudą
„Penkta koja", kurioje pavedžiojome šuniukus bei nuvežėme visą surinktą paramą šuniukams. Taip pat iš 1-4 klasių mokinių rinkome
atvirukus seneliams su šiltais palinkėjimais. Juos nunešėme į senelių
globos namus "Akacijų užuovėja". Na, o gruodžio 20 dieną sudalyvavome LMS KMSIC iššūkio apibendrinamajame vakare, kuriame su
kitomis Kauno mokyklų mokinių tarybų atstovais pasidalinome įspūdžiais bei nuveiktais darbais, “ - štai taip užsidegusi vardijo nuveiktus
darbus mūsų gimnazijos Mokinių tarybos pirmininkė, IIIA klasės gimnazistė GODA VEKRIKAITĖ.
Kviečiame paskaityti interviu su gimnazijos lydere.

Kodėl sutikai užimti Mokinių tarybos pirmininkės pareigas?
Mokinių tarybos pirmininkės kadencijai einant į pabaigą, susimąsčiau, kad norėčiau užimti šias pareigas, nes supratau, kad galėčiau būti naudinga savo veikla gimnazijai. Labai nudžiugau, kai
kandidatavusi laimėjau ir vis dar labai džiaugiuosi, kad galiu organizuoti renginius, prisidėti prie gimnazijos aplinkos gerinimo bei
atstovauti moksleiviams.
Iš kur semiesi energijos ir idėjų veikloms?

Mokyklos savivaldos naujienos 3 psl.
Vieni turi daug idėjų, motyvacijos, kiti dar auga ir jiems kol kas
šiek tiek nedrąsu visa koja įsitraukti, bet gebėjimai išugdomi su
laiku ir, manau, kad ateityje mokiniai bus tikrai aktyvūs. Taip pat
kviečiame prisidėti prie Mokinių tarybos veiklos visus gimnazijos
moksleivius, norinčius ką nors smagaus bei naudingo nuveikti.
Naujų narių priėmimas kitų mokslo metų pradžioje!
Kokiomis savybėmis turi pasižymėti mokinių tarybos pirmininkė?

Mano nuomone, Mokinių tarybos pirmininkas(-ė) turi pasižymėti
lyderio savybėmis : turi mokėti motyvuoti komandą, sutarti su ja,
pasitikėti, jai vadovauti. Taip pat svarbu mokėti organizuoti renginius ir „nepasimesti“, jeigu kažkas įvyksta ne pagal planą. Būtina
siekti nuveikti kažką naudinga visai gimnazijos bendruomenei bei
sugebėjimas atstovauti savo gimnazijos mokiniams.
Kokiu renginiu labiausiai didžiuojatės, džiaugiatės?

Labiausiai didžiuojuosi savo dviem renginiais - Pyragų diena ir
Kalėdiniu miesteliu. Kažkurio vieno tikrai negalėčiau išskirti, nes
abu labai svarbūs - Pyragų dienos metu visa gimnazijos bendruomenė surinko daug pinigų geram tikslui, o Kalėdinis miestelis buvo
labai smagi pramoga gimnazijos mokiniams prieš artėjančias šventes. Labai smagu, kad viskas pavyko.
Kokie artimiausi planai?

Energijos semiuosi iš draugų, bendraminčių, Mokinių tarybos na- Šiuo metu turime gražią idėją - pavasarį planuojame buvusių
rių, tačiau kartais to gali nepakakti, tad yra labai svarbu visada gimnazijos mokinių koncertą.
pačiai norėti veikti, daryti, nesėdėti vietoje. Idėjų semiuosi taip
pat iš artimos aplinkos, dažnai jos kyla pačiai, kartai praverčia ir
Kalbino Gabija Šatinskaitė
interneto pagalba.
Ar jūs jaučiate gimnazijos bendruomenės palaikymą (mokytojų,
mokinių, tėvelių)?

Mano nuomone, trūksta. Norėtųsi, kad mokyklos bendruomenė
daugiau dalyvautų, įsitrauktų į veiklas ar renginius.
Ar mokinių taryba įvairiems prizams steigti turi rėmėjų?

Deja, rėmėjų neturime. Prizų įvairiems renginiams bandome prasimanyti patys, dažnai prašome gimnazijos administracijos.
Ar manote, kad visi mokinių tarybos nariai aktyvūs, iniciatyvūs ?
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Lietuvos prezidentų vardais pavadintų
gimnazijų
mokinių savivaldų susitikimas
„Prezidento vardo gimnazijos Lietuvos
100-mečiui“
Kovo 22 dieną buvo surengtas Lietuvos prezidentų vardais pavadintų gimnazijų mokinių savivaldų susitikimas.

Šis renginys vyko Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnazijoje. Į renginį susirinko mokinių savivaldų atstovų komandos
iš Kaišiadorių, Kauno, Kazlų Rūdos, Šilalės bei Ukmergės.
Prieš renginio pradžią turėjome progą pasižvalgyti
po Kaišiadorių Algirdo Brazausko gimnaziją, susipažinome su
šios įstaigos istorija.
Renginys prasidėjo iškilmingu šeimininkų gimnazijos direktoriaus Stanislavo Berniko pasveikinimo žodžiu. Vėliau kiekvienos renginyje dalyvavusios komandos buvo paprašyta pasidalyti gerąja patirtimi: kuo užsiima gimnazijų mokinių savivaldos, kokius projektus įgyvendina, ką planuoja. Po pristatymų vyko draugiškos krepšinio 3×3 bei protų mūšio varžybos. Tuo tarpu mokinių savivaldų pirmininkai aptarė tolimesnio bendradarbiavimo galimybes. Tai buvo smagus gimnazijų atstovų susirinkimas, kurio metu maloniai pabendravome,
draugiškai
varžėmės
sporto
aikštelėje,
pademonstravome
savo
žinias bei užmezgėme naujų pažinčių.
Kamilė Radžiukynaitė

Paminėjome Žemės dieną
Turbūt visi atkreipėte dėmesį į 3 aukšte
šalia geografijos kabineto pakabintus plakatus. Kokia proga jie čia atsirado? Paaiškino
geografijos mokytoja Jūratė Čiapienė.
- Kam buvo skirtas šis projektas?

- Turizmo ir gidų dienai
- Ar jums patiko mokinių darbai ?
- Taip, darbai patiko, labai tvarkingi, daug
kūrybos, išmonės.
- Ar jus nustebino mokinių darbų gausa?
- Taip, nesitikėjau, kad jų bus tiek daug ir
tokių įdomių.
- Kas pasiūlė jums šį projektą daryti?
- Patys mokiniai sugalvojo. Tai puiki idėja paminėti Žemės dieną ir įvertinti, už kokį gamtos
grožį esame atsakingi.
Gabija Šatinskaitė

Kovo 20 diena - ne tik Laimės diena, bet ir
Žemės diena. Mūsų gimnazijos mokinių komanda
šios progos paminėti vyko į VDU Žemės ūkio akademijos organizuotus renginius: Žemės vėliavos pakėlimo ceremoniją ir protmūšį "Mano pasaulis - darniai Lietuvai". Mūsų vyresniųjų klasių mokiniai Lina, Goda, Eva, Oresta, Rokas iškovojo II vietą, o laimės prie laimėjimo pridėjo ir padovanotas
didžiulis rengėjų tortas.
Saugokime Žemę, būkime atsakingi.
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Laimėjimai

Džiuginančios sporto naujienos!
Kovo 8 dieną mūsų gimnazijos 5-6 klasių mokinių
komanda dalyvavo regioninėse " Drąsūs, stiprūs, vikrūs
" varžybose. Po atkaklių rungtynių iškovota II vieta!
Šaunuoliai ir mokiniai, ir treneriai

.

Menininkų
pasiekimai
Paskutinę žiemos dieną vasario
28 d. vyko 7-12 kl. mokinių
tarpdisciplininis dailės - technologijos sričių piešinio/idėjos konkursas " Dizainas ateičiai - saulė, vėjas ir vanduo". Mūsų gimnazijai atstovavo 7a kl mokinė KRISTINA BRINKYTĖ. Mokinei skirta III
vieta.
Sveikiname
Kristiną!
O vasario 27 d. talentingoji 8b
klasės mokinė NIKOLĖ RIMEIKAITĖ
sėkmingai dalyvavo 25-ą kartą vykusios Lietuvos mokinių dailės olimpiados antrajame etape "MANO
LIETUVA" (minime Pasaulio lietuvių
metus).
Mokines parengė dailės mokytoja VIRGINIJA TAMOŠIŪNIENĖ.

5 psl.
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ŠVENČIAME LAISVĘ !

Redos Janušauskienės fotoreportažas
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Netradicinė istorijos pamoka „Už laisvę...“
Iš nevilties į neviltį, per prarastąjį rojų,
Paniekinti, pažeminti, išganymo ieškojome.
Iš nuodėmės į nuodėmę – į ją supanašėjome,
Ir kai visai pajuodome, kai likom tik šešėliai jos –
Pabudome, pabudome...
Pabudome ir kėlėmės !

Nuo ankstyvo sausio 11 dienos ryto ant palangių liepsnojančios
žvakučių liepsnelės, Mokinių tarybos atstovų dalijamos neužmirštuolės, skambanti Sausio 13–osios himnu tapusi „Laisvė“ gimnazijos bendruomenei priminė artėjančią lemtingą Lietuvai datą. Kulminaciniu akordu tapo istorijos mokytojos Raimondos Martincevienės inicijuotas vaidinimas „Laisvės kaina“.
Gimnazijos aktų salė vieną pamoką virto laisvės gynėjų aikšte.
I – IV kl. mokiniai mini spektaklyje įtikinamai atkūrė nepamirštamus Sausio 13 – sios įvykius: žmonių vienybę, susitelkimą, tikėjimą savo tiesa. Įtaigiai suvaidinta ginkluoto išpuolio prieš taikią
minią scena, lietuvių ryžtas nesitraukti nė per žingsnį sujaudino
visus įdėmiai stebinčius vaidinimą 5-12 klasių mokinius ir mokytojus. Vėliau mokinių atliekamos dainos „Laisvė“ žodžiams pritarė ir
žiūrovai.
Pasak mokytojos Raimondos Martincevienės, mini spektaklio
„Už laisvę“ tikslas buvo suformuoti mokiniams Sausio 13 – osios
dienos įvykių vaizdinius bei atskleisti SSRS vadovybės ir vietinių
kolaborantų
mėginimus
užgniaužti
Lietuvos
laisvę.
Toks renginys – neįkainojama pilietiškumo pamoka naujajai
laisvės kartai.

Redos Janušauskienės nuotr.

Nr. 32, 2019

Pradinukų balsas 8 psl.

Stebinantis jaunųjų einšteinų kūrybingumas

Kovo 7 d. Prezidento Valdo Adamkaus gimnazijoje vyko jau 6-oji pradinių klasių mokinių Respublikinė
praktinė
konferencija
„Jaunasis
Einšteinas“.
Konferencijos tikslas - skatinti mokinius trumpam tapti jaunaisiais mokslininkais, patiriant pažinimo džiaugsmą,
skatinant mokinių smalsumą, tyrinėjimus, vidinę motyvaciją, suteikiant galimybę rinktis ir atrasti, ugdant kūrybiškumą, praktinius ir problemų sprendimo gebėjimus.
Konferencijoje dalyvavo per 100
pradinių klasių mokinių iš įvairių Lietuvos miestų, kuriuos lydėjo ne tik mokytojai, bet ir tėveliai. Stebino dalyvių
darbų gausa ir įvairovė, jaunųjų mokslininkų išradingi pristatymai bei eksperimentų demonstravimas. Džiugu, kad
jaunieji tyrėjai ne tik įgijo daugiau žinių,
bet ir pasinaudojo galimybe išklausyti bendraamžių pranešimų.
Vadovaudamiesi posakiu „Geriau kartą pamatyti, nei dešimt kartų išgirsti“, mokiniai
tiksliausią informaciją gauna tyrinėjimo keliu, remdamiesi kasdienio gyvenimo praktika, asmenine gyvenimiška patirtimi bei kartu aktyviai veikdami.
Konferencijos organizatoriai
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Mokam žodį — dalyvaujam lietuvių kalbos renginiuose
Šįmet vėl įvyko tradicinis protmūšis "Auginu žalią Lietuvą". Nuo Vasario 1 6 d. iki Kovo 1 1 d. visoje Lietuvoje organizuojama nemažai lietuvių kalbos dienų renginių. Mūsų gimnazijoje įprastai šioms svarbioms progoms paminėti organizuojamas protmūšis "Auginu žalią Lietuvą", kuriame susirungia vyresniųjų klasių moksleiviai. Kadangi šie metai paskelbti vietovardžių, rašytojo Vaižganto, Laikinosios sostinės atminimo, Jono Žemaičio - Vytauto,
Lietuvos nepriklausomybės kovų atminimo
metais, lietuvių kalbos, istorijos ir geografijos mokytojos mokiniams paruošė klausimų, susijusių su šiomis temomis. Sėkmė ir
žinios padėjo laimėti "Julijanavos"
komandai,
antrąją
vietą
"Aleksoto" komandai. Visiems dalyviams įteikti padėkos raštai, specialūs skirtukai ir rašikliai. Džiaugiamės, kad auga draugiška, smalsi,
šauni jaunoji karta.

Kovo 8 dieną
gimnazijoje
buvo gausu šventinių renginių.
Šventiška nuotaika tvyrojo ir
rašant
Nacionalinį diktantą.
Lietuvių kalbos kabinete vos tilpo
norintys įveikti nosinių, ilgųjų balsių, kablelių, brūkšnelių iššūkius. Tikime, kad tie, kas
pasiryžo rašyti gan sudėtingą Dovilės Filmanavičiūtės sukurtą tekstą "Odė
moterystei", yra tikri gimtosios kalbos puoselėtojai.

Informacją rengė Aida Solovjovaitė,
Samantha Cugino
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Labai džiugu, kad mūsų gimnazijos mokytojų vyrų gretas
papildė pradinių klasių mokytojas Kęstutis Valionis. Mes pasidomėjome, kaip naujajam mokytojui sekasi.
Kodėl nusprendėte tapti mokytoju?
Man patinka mano darbas su vaikais, juos mokyti.
Kodėl pasirinkote mūsų gimnaziją ?
Aš šitoje mokykloje mokiausi ir norėjau į ją sugrįžti .
Kokie prisiminimai sieja su pradine mokykla?
Geri prisiminimai: namų darbai, eksperimentai, klijavimas, karpymas...
Kaip jums sekasi dirbti mūsų mokykloje?
Gerai, labai daug palaikymo, pagalbos.
Kur studijavote?
Lietuvos edukologijos universitete, Kauno kolegijoje, Vytauto
Didžiojo universitete.
Jūs atlikote gimnazijoje praktiką kaip etikos mokytojas, o
likote dirbti su pradine klase?
Sulaukiau pasiūlymo dirbti su antrokais, o šiaip iš tikrųjų dėstau etiką .
Kodėl mažai vyrų renkasi mokytojo profesiją?
Manau todėl, kadangi tai subtilus darbas, reikalaujantis atidumo, kantrybės.
Kuo dar užsiimate?
Dar turiu savo verslą. Tai prekyba ekologiška arbata. Be to, iš
užsienio parsivežu žalių kavos pupelių ir Lietuvoje jas apdoroju.
Kas jums yra mokytojo darbas?
Mokytojo darbas man kaip pomėgis – hobis.
Kiek ilgai planuojate dirbti mokykloje?
Galvoju čia dirbti tol, kol išleisiu vieną mokinukų kartą..

Pakalbėkime 10 psl.

Laba diena, mokytojau

Kalbino Gabija Šatinskaitė
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Nusišypsokim —
šiandien Balandžio
1-oji!
- Kas žalias, bet su

ratais?
-Agurkas, o apie
ratus pamelavau.

– Ar žinai, kiek man kai-

nuoja tavo mokslai?
– Žinau, todėl ir stengiuosi kuo mažiau mokytis.

Mokytoja stebi kaip Petriukas nusirašinėja ir sako:
– Tu jau kelintą kartą vis
žiūri į Jonuko testą.
Petriukas atsako:
– Aš nekaltas, kad jis taip
neaiškiai rašo.

Trečią valandą paskambino kaimynas Petrui į duris ir klausia:
- Ar turi lipnios juostos?
- Ne.
Po kelių minučių vėl skambutis.
Petras susinervinęs nueina atidaryti durų, o ten vėl tas pats
kaimynas:
- Va imk, - sako kaimynas.

– Jonuk, kuo norėtum būti užaugęs? –

Eina moteris pas daktarą.
Moteris: kodėl kai geriu kavą, visada
akį duria?
Daktaras: O jūs bandėt šaukštelį išsiimti?

klausia mokytoja.
– Statybininku.
– O kodėl?
– Statyčiau apvalius namus.
– Kodėl apvalius?
– Kad kampe nestovėčiau…

Linksmas istorijas parinko
Liepa Asauskaitė
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Kryžiažodžiai

Valio — išvijome žiemą!

Suraskite kryžiažodyje „Pavasaris jau čia“ pasislėpusius
žodžius, susijusius su pavasariu. Pirmųjų įveikusių šią užduotį
laukia saldus prizas.
Kryžiažodį sudarė Samantha Cugino ir Aida Solovjovaitė.
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Žodžių ieškokite šiomis kryptimis
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Turėtumėte rasti 11.
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