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 Šiemet prieš atostogas 
Mokinių Taryba surengė Heloviną 
mokykloje. Vaikams buvo 
pasiūlyta persirengti savo 
mėgstamais herojais. Po pamokų 
mažieji gimnazistai apsilankė 
Helovino kino teatre. 

      Į vėlesnį seansą rinkosi vyresnieji gimnazistai, kuriems 
kliuvo gera siaubo dozė. 

       Visą renginį vainikavo "Sielų upės" akcija, kurios metu 
tamsą nušvietė vaikų suneštos žvakutės - taip prasmingai 
pasitinkamos Vėlinės. 

Karolina Rimšelytė    
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Pyragai   

geriems darbams 

  Lapkričio 9 dieną 
gimnazija ir vėl kvepėjo 
įvairiausiais skaniais 
kepinių kvapais. Jau 
tradicija tapusiame 
renginyje "Pyragų 
diena" netrūko puikių 
emocijų, šurmulio, skonių, kalbų ir gerumo. Visi puikiai 

nusiteikę šypsojosi, dalijosi pyragais ir tokiu būdu 
prisidėjo prie gerų darbų. Norime pasidžiaugti 
pradinukų aktyvumu, kurie, kaip minėjo mokytojos, 
kepė pyragus ne tik patys, bet su jais kartu ir 
mamytės, ir tėveliai, ir seneliai. Pradinukų stalai 
net lūžo nuo spalvingiausių, skaniausių kepinių. 
   Tikimės, kad už pyragus paaukotos lėšos  
(daugiau kaip 300 eurų) praskaidrins šiuo metu 

nepriteklių patiriančių vaikų dienas, suteiks jiems 
teigiamų emocijų laukiant ateinančio Kalėdų stebuklo. 
    Džiaugiamės, kad šis renginys ne tik atnešė 
gausybę šypsenų, bet ir suartino gimnazijos 

mokytojus, 
mokinius ir 
gardėsius kepusių 
šeimų narius.  
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Rūšiuokime! 

  Jau žinomi nacionalinio aplinkosauginio projekto 
„Mes rūšiuojam“ 2017-2018 mokslo metų rezultatai. 

Informuojame, kad mokyklos bendruomenė per 2017-
2018 m.m. surinko 855 kg elektros ir elektroninės 
įrangos bei elementų atliekų. Šiemet nepralenkiama buvo 
7a klasė,  kuri surinko 282 kg nebenaudojamos 
elektros įrangos. Už gautus taškus mokiniai išsirinko 
prizą – bilietus į kino filmą.  

Dėkojame visiems, kviečiame aktyviai dalyvauti, nes 
ir šiemet mes rūšiuojam. 

 
      Projekto koordinatorės Leila Žiemienė ir Laima Perminienė  

Draugiški  
aplinkai 

 

Kūryba ir IT 

       Puikūs Linos Sankauskaitės 
IT laimėjimai. 

    IVb klasės gimnazijos mokinė 
Lina Sankauskaitė dalyvavo KTU 
Informatikos fakulteto 
fantastiškame konkurse 
„Informiko svajonių kelionė“. Linos 
Informikas keliavo po Maču Pikču 
inkų tvirtovės griuvėsius Peru. 
Darbas įvertintas III vieta, o 9-
12 klasių grupėje II vieta.  
      Džiaugiamės nuostabiu darbu, 
sveikiname Liną ir laukiame kitų 
jos kūrinių. 

     IT  mokytoja Leila  Žiemienė        

  Lapkričio pradžioje 8-11 kl 
mokinių komandos dalyvavo KTU 
startuolių mugėje-konkurse.  
   Mūsų gimnazijai atstovavo 2 
komandos: MMB ECBooks (9-11kl.) ir 
ECOfantastic (8a kl.). Dalyvavo 34 
komandos iš skirtingų Kauno mokyklų. 
Mokiniai varžėsi dėl 9 nominacijų. 
Nominacija "Draugiškiausias aplinkai" 
paskirta 8a kl mokiniams. Mokinių 
mokomosioms bendrovėms vadovauja 
J. Čėsnienė.  

     .  
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Mažoji Aleksoto  
olimpiada 

        Lapkričio 22 d. mūsų gimnazijoje vyko 
nuotaikinga Aleksoto seniūnijos inicijuota "Mažoji 
Aleksoto olimpiada".  
      Mažoji, nes renginio dalyviai - nuo priešmokyklinio 
ugdymo grupių mokinukų iki ketvirtokų, bet dalyvių 
skaičiumi tikrai ne "mažoji", kadangi į gimnazijos aktų 
salę sugužėjo gausus būrys komandų iš lopšelio - 
darželio "Boružėlė", Aleksoto lopšelio - darželio, Jurgio 
Dobkevičiaus progimnazijos, Kauno Tirkiliškių lopšelio - 
darželio, Kauno lopšelio - darželio "Dvarelis" bei iš 
mūsų gimnazijos. Po sveikinamojo direktorės Ritos 
Rasikienės ir Aleksoto bendruomenės centro atstovo 
Ramūno Navicko žodžio komandos pasklido po visas 
gimnazijos erdves. Sporto salėje komandos varžėsi 
"Sveikatinimo ambasadoje", galvas turėjo pasukti aktų 
salėje vykusiose "Protų kovose", miklinti savo taiklumą 
galėjo rungtyje "Taiklioji rankelė", muzikos kabinete 
klausėsi vyresniųjų mokinių pasakojimo apie įvairius 
muzikos instrumentus, 201 kabinete gamino 
ekobombas, naujųjų technologijų išmanymą 
demonstravo robotukų lenktynėse, 3D klasėje, 
kūrybiškumą atskleidė kurdami paveikslus iš smėlio.  
       Olimpiada nė vienam dalyviui neprailgo, o renginio 
baigiamojoje dalyje Aleksoto seniūnės Liukrecijos 
Navickienės įteiktos saldžios 
dovanos dar labiau prisidėjo 
prie pakilios nuotaikos - juk 
šioje olimpiadoje visi tapo 
nugalėtojais.  
           Redos Janušauskienės 

nuotraukos    
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Gimnazijos nepamiršta 

buvę mokiniai 

   Kaip greitai prabėga 12 metų. mokykloje. Per juos būta 
visko: džiaugsmo, nusivylimo,  sėkmingų akimirkų, neatliktų 
namų darbų,  ir visgi turbūt nemažai neužmirštamų 
pamokų, renginių,  draugų ir mokytojų. Atrodytų, buvę 
abiturientai pradėjo žengti kitu keliu, bet malonu, kad tas 
naujas jų kelias prasuka ir pro mokyklą. Mokytojai tikrai 
laukia buvusių ugdytinių, džiaugiasi dėl jų, o jei reikia dar 
ir dabar pataria, padrąsina.  
    Štai ir šį rudenį gimnazijos duris vis praveria 68 laidos 
abiturientai, aplankę mokytojus 
dalijasi vasaros įspūdžiais,  naujienomis iš studentiško 
gyvenimo ar savarankiškai uždirbamos duonos skoniu.  
   Jaunosios žurnalistės pakalbino Vaidą Petrulį, kuriam 
labai puikiai sekėsi išlaikyti IT egzaminą. Su šia sritimi 
susijęs ir šiandieninis jo gyvenimas, nes studijuoja KTU in-

formacinių programų sistemas. Pak-
laustas,  ar lengvai įstojo į KTU, tvirtai 
atsakė „taip“. KTU jį sudomino savo 
naujovėmis ir pažangumu. Studijuoti 
Vaidui lengva. Jaunuolis planuoja gyventi 
Lietuvoje, o dirbti užsienio 
bendrovėms. Pakalbintas apie 
mokyklinį gyvenimą, Vaidas 
sako, kad visada šiltai prisimena 
mėgstamiausias mokytojas Leilą 
Žiemienę ir Sandrą Žydaitienę. 
Dar iki dabar atsimena šurmulį 
mokyklos koridoriuose  ir 
linksmus nutikimus su savo 
gerais draugais.  

, 

                                     Gabija Šatinskaitė,  Kamilė         
   Radžiukynaitėtė 

      Gimnazijoje šįmet savo veiklą pradėjo 
"Žaliųjų erdvių" būrelis, kurio vadovė 
mokytoja V. Martinkienė. Pakalbinome 
mokytoją, kuri kartu su mokiniais nemažai 
prisidėjo, kad gimnazijos erdvės pasidarė 
pastebimai žalesnės.  
 
   Ar vaikystėje svajojote užaugus savo 
gyvenimą su augalais. 
    Taip, galvojau, nes mano mama labai mėgo 
augalus. 
   Kokios jūsų mėgstamiausios gėlės? 
   Tos, kuriomis lengva rūpintis, patinka 
orchidėjos, bet jas sunku prižiūrėti. 
  Ką labiausiai patinka daryti vaikams 
atėjusiems į būrelį? 
    Nupurkšti augalus vandeniu. 
   Kokia jūsų 
mėgstamiausia spalva? 
     Žalia. 

Liepa Asauskaitė, 
Aida Solovjovaitė, 
Samantha Cugino. 

 
Kur pažvelgsi — žalios erdvės 
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          Pradinių klasių mokiniai su 
mokytojomis, tėveliais kasmet 
rudenį dalyvauja projekte 
„Pažinkime gimtąjį kraštą“.  Tą 
dieną daugelyje Lietuvos kampelių 
klega smalsieji mūsų gimnazijos 
keliautojai. 

        Spalio 18 d. 3b, 3c ir 3d klasių 
mokiniai aplankė miškuose tarp 
Krekenavos ir Ramygalos įsikūrusį 
Pašilių stumbryną. Tai unikali vieta, 
kurioje gyvena bene stambiausi 
Lietuvos laukiniai gyvūnai – stumbrai. 
Stumbryne yra įrengta apžvalgos 
aikštelė, nuo kurios patogu stebėti 
šiuos milžinus. Trečiokai stebėjo 
kaimenės gyvenimą, gėrėjosi 
stumbrais. Stumbrininkas papasakojo 
stumbryno istoriją, kiek stumbrų 
gyvena aptvaruose ir kiek laisvėje. 

        Mokiniai aplankė Linų muziejų 
Stultiškių vėjo malūne. Stultiškių 
vėjo malūnas stovi nuo 1880 m. Tai 
įspūdingas keturių aukštų  malūnas su 
pasukama kepure. Apsilankę linų 
muziejuje vaikai dalyvavo 
edukacinėje programoje „Lino kelias“. 
Kiekvienas galėjo pamėginti 
nubraukti lino galvutes, minti, brukti 
ir šukuoti pluoštą, net bandyti austi. 
Aplankė Krekenavos regioninio parko 
lankytojų centrą. Tai modernus, 
interaktyvus centras – vartai į 
Krekenavos regioninį parką. Centre 
susipažino su Krekenavos regioninio 
parko gamtos ir kultūros paveldo 

vertybėmis. Šalia 
lankytojų centro – 
lankytojų apžvalgos 
bokštas. Jo aukštis 30 
m. Visi lipo į 25 m. 
aukštyje esančią 
apžvalgos aikštelę ir 
pasigrožėjo Krekenavos 
regioninio parko 
panorama.    Linksmai 
pasivaikščiojo „Pojūčių 
taku“. Takas įrengtas 
šalia lankytojų centro. 
Jo ilgis 0,5 km. Take 
yra 12 atokvėpio 
stotelių. Eidami tuo 
taku vaikai patyrė 
daug malonių 
įspūdžių. 
Kiekvienoje 
stotelėje skirtingos 
užduotys. Išbandė 
vėjo stiprumą 
sūpuoklėse, pajuto 
medžio energiją 
medinėje lovoje, 
basomis kojomis 
išbandė skirtingus 
žemės paviršius, kūrė savo muzikinę 
melodiją, klausyklėlėje pasiklausė 
žemės garsų, išbandė natūralų 
medžių masažą, gerai praleido laiką 
besigrožėdami Nevėžio slėnio vaizdu. 

                                                             
Rasa Bieliūnaitė 

Pažįstame gimtąjį kraštą 
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Šeštokų 30 

  Nuo rugsėjo pirmosios dalis 
pradinukų pradėjo mokslus 
naujame pradinių klasių korpuse. 
Mums įdomu, kaip naujose erdvėse 
įsikūrė mokiniai ir mokytojai, kaip 
sekasi mokytis, bendrauti,  ilsėtis 
per pertraukas ir po pamokų. 
Pakalbinome pradinių klasių 
mokytojas Brigitą Bartkevičienę ir 
Palmirą Gaulytę. 

Kaip jaučiatės naujose 
patalpose? 

Ačiū, jaučiamės puikiai. 

Kuri naujovė jus džiugina 
labiausiai? 

Naujai įrengta klasė. 

Ar patogu patekti,  nekyla 
sunkumų surasti mokyklėlę? 

Tikrai nekyla jokių sunkumų, tik 
trūksta vienos pėsčiųjų perėjos, 
kad galima būtų eiti be jokių kliūčių 
ir didelių apylankų.  

Ko trūksta ir ką norėtumėte 
patobulinti čia? 

Trūksta sporto ir aktų salės, kai 
kurių priemonių, kad pamokos galėtų 

būti smagesnės... Bet tikimės, kad 
viskas palaipsniui atsiras. 

Kuo skiriasi jūsų buvusios 
patalpos nuo naujųjų? 

Anksčiau turėjau labai didelę 
klasę, dabar palyginti mažą. 
Anksčiau wc buvo prie mūsų 
patalpų ir buvo skirtas tik mūsų 
klasei, dabar wc bendras visų.   

  Mokytoja Palmira Gaulytė 
pakomentavo, kad dabartinė 
aplinka padeda vaikams 
priartėti prie gamtos. 

  Labiausiai mums patinka 
aplinka, kurioje galime 
atsipūsti ...Turime progų 
tyrinėti augalus per pertraukas. 
Taip pat graži, švari klasė, 
kurioje daug vietos. Todėl lydi 
mus gera nuotaika....  

Reportažą paruošė Meda Katauskaitė 
ir Gabija Paršeliūnaitė 
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  Reda Janušauskienė, Inga Žebrauskaitė, Gitana 

Kutkienė, Sigita Serbentienė, Ieva Stadalninkaitė. 

Mokytojos, kurios mokėsi šioje mokykloje 

1. Ar Jums patiko čia 
mokytis? 

2. Koks jūsų įsimintiniausias 
įvykis mokykloje? 

3. Ar tikėjotės dirbti šioje 
mokykloje? 

4. Koks didžiausias 
pasikeitimas čia įvyko? 

5. Ar jums patinka naujasis 
gimnazijos pavadinimas? 

Interviu klausimai 

 

REDA   

1. Kai aš mokiausi, nekildavo tokių klausimų 
- patiko ar nepatiko. Tiesiog tai buvo 
mano mokykla ir tiek. 

2. Mūsų klasė buvo pavyzdinga:). Iš pamokų 
nebėgdavome. O štai vienuoliktoje 
(baigiamojoje) klasėje ėmėme ir 
pabėgome. Visi!!!. Kokia buvo bausmė 
mums už tai, nepamenu. Bet auklėtojas 
laaabai šaukė ant mūsų. Ir mums buvo 
gėda. Štai taip:). 

3.  Ne, nesitikėjau. Bet taip jau nutiko ir 
džiaugiuosi tuo. . 

4. Pasikeitimų labai daug. Sunku net 
įvardinti. Bet labai labai daug:).  

5. Mokiausi 14 vidurinėje, dirbau 
Julijanavos, šv. Pranciškaus mokykloje. O 
štai dabar - Prezidento Valdo Adamkaus 
gimnazijoje. Visi pavadinimai puikūs. O 
pastarasis dar ir labai garbingas, 
skatinantis pasitempti ir pateisinti mūsų 
gimnazijai suteiktą pavadinimą.  

Interviu rengė Liepa Asauskaitė,  
Aida Solovjovaitė, Samantha Cugino 
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    1.   Be abejonės, kaip ir kiekvienas vaikas, turėjau tiek 
mėgstamų dalykų, tiek tų, kurie patiko mažiau. Labai patiko lietuvių 
kalba, sunkiau sekėsi tikslieji mokslai. Bet, ko gero, gražiausios 
būna ir labiausiai motyvuoja tos akimirkos, kada gali išreikšti save. 
Esu dėkinga mūsų neformalaus švietimo vadovams, kurių dėka 
gražiausias akimirkas atsimenu iki šiol.  

   2.  Pats įsimintiniausias įvykis buvo tada, kai prikrėtėme 
eibių ir už tai visa klasė turėjome raštu aiškintis. Apie jį 
nepasakosiu, nieko gero iš to nepasimokysit. Kitas labiausias 
įstrigęs dalykas - aktų salėje praleistos visos mokinių vasaros 
atostogos, kai mes, būsimi abiturientai, pagal J. Vaičiūnaitės 
pjesę pastatėme spektaklį „Kasandra“ . Vėliau jį parodėme 
Kauno lėlių teatre, Vilniuje, Panevėžyje. Buvo neįkainojama 
patirtis ir gausybė puikių emocijų.  

  3.  Niekada net nebuvo tokios minties, kad čia dirbsiu. 
Baigus mokyklą buvo keletas pasirinkimų, kur stoti, visi jie 
buvo labai skirtingi - nuo teismo sekretoriaus iki mediko, bet 
kelias nuvedė į pedagoginį, o tada visai atsitiktinai grąžino į 
šią mokyklą.  

   4. Labai stipriai pasikeitė pati mokykla - tiek pedagogai, tiek 
gimnazijos erdvės, tiek tradicijos ir bendravimo kultūra, Šiandien 
tai visiškai kitokia ugdymo įstaiga, nei buvusi tada, kai mokiausi. 
Bet visi laikai savaip labai gražūs ir visada yra kuo didžiuotis ir kuo 
pasidžiaugti.  

   5. Naujasis gimnazijos pavadinimas šaunus ir labai įpareigojantis. 
Su juo suteikta ne tik didelė garbė, bet ir prisiimta didžiulė 
atsakomybė jį pateisinti. Todėl tai suvokti turėtų kiekvienas, nes 
visi kartu mes kuriame savo mokyklos veidą, savo įstaigos kultūrą ir 
savo  įvaizdį. Koks jis bus, priklauso nuo kiekvieno iš mūsų atskirai 
ir visų kartu drauge paėmus.  

 

INGA 
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GITANA 

 
1. Taip, patiko. 
2. Kai iš elgesio 
gavau dvejetą. 
3. Tikėjausi. 
4. Viskas labai daug 
pasikeitė. 
5. Labai patinka. 
Kilnus, garbus. 

 

IEVA 

 
1. Dažniau taip. 
2. Džiaugiausi labai  

gerais santykiais 
su mokytojomis.  

3. Tikėjausi šiek 
tiek, tik nelabai. 

4. Gimnazijos 
pavadinimas, 
direktorė 

5. Patinka 
   

1. Labai mėgau  mokytis ir 
patiko ši mokykla . 
2. Įsimintiniausias  įvykis 
buvo, kad vaikščiodavome 
ratu po du. Liko atminty 
nuostabūs mokytojai. Be 
to, kiekvienoje klasėje 
mano nuotrauka kabėdavo 
pagyrimų lentoje.  
3. Taip , tikėjausi čia dirbti, 
nes netoli gyvenu . 
4. Mokykla  tapo garžesnė ir 
modernesnė. 
5. Taip, patinka iškilus . 

SIGITA 
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 Kryžiažodžiai 

 Gimnazijos laikraščio komanda:  
Meda Katauskaitė, Gabija Paršeliūnaitė, Kamilė Radžiukynaitė, Gabija Šatinskaitė, Liepa Asauskaitė, Aida Solovjovaitė,  
Samantha Cugino, Karolina Rimšelytė, redaktorė Reda Janušauskienė, koordinatorė Renata Matulaitienė  

   Suraskite kryžiažodyje „Rudens spalvos“ pasislėpusius 
žodžius, susijusius su rudeniu. Pirmųjų įveikusių šią 
užduotį laukia saldus prizas. 
   Kryžiažodį sudarė Liepa Asauskaitė ir  
                       Aida Solovjovaitė.   

Žodžių ieškokite šiomis kryptimis  

→ ← ↓  ↑. 
Turėtumėte rasti 11. 

 
Trapų rudens gamtos grožį fiksavo fotografijos 

būrelio nariai 

 

Ledo princesė 

     Susipažinkite — Paulina Ramanauskaitė, mūsų 
gimnazijos I gimn. klasės mokinė, jau ne 
vienerius metus garsinanti Lietuvos vardą 
tarptautinėse dailiojo čiuožimo varžybose.  
Įdomu, kaip sekasi sportininkei suderinti  pomėgį 
čiuožimui ir mokslui. Paulina paatviravo šiuo ir 
kitais klausimais. 
   Ar pradėdama lankyti dailųjį čiuožimą, 
tikėjaisi tiek daug pasiekti? 
   Na, tada dar labai maža buvau ir nelabai ką 
supratau, o į ledo areną nuėjau tik dėl aktyvios 
veiklos. 
   Ar užtenka paroje laiko ir 

sportui, ir mokslui? 
  Nelabai, norėtųsi, kad dienoje būtų bent 
keliomis valandomis daugiau 
    Ar buvo lūžių tiesiogine ir perkeltine 
prasme? 
     Taip, buvo... 
     Ar turi daug gerbėjų? 
     Nežinau, turiu, tik neskaičiuoju. 
     Ar kaip čiuožėjai tenka laikytis dietos? 
     Taip, tenka, netgi labai dažnai. 
     Ar  be čiuožimo turi daugiau pomėgių? 
     Taip, turiu! Man patinka piešti, šokti. 
      Ar daugiau svajonių turi kaip čiuožėja ar kaip mergina? 
      Kaip čiuožėja turiu didelių svajonių.  
    Štai tokia kukli mūsų ledo princesė. Tegu pildosi visos 
svajonės. 

     Kalbino Samantha Cugino 
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